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Врз основа на членот 62 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот со земјишта 
и згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), За-
конодавно-правната комисија на Сојузната скуп-
штина на својата седница од 12 јули 1965 година 
го утврди долу изложениот пречистен текст на За-
конот за прометот со земјишта и згради. 

Пречистениот текст на Законот за прометот со 
земјишта и згради го опфаќа Законот за прометот 
со земјишта и згради („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 26/54), Законот за дополнение на Законот за про-
метот со земјишта и згради објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/55, Законот за измена на За-
конот за прометот со земјишта и згради објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62, како и Законот 
за измени и дополненија на Законот за прометот со 
земјишта и згради објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62 и во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65, во кои е означено времето на нивното влегу-
вање во сила. 

АС бр. 330 
12 јули 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

(пречистен текст) 
I 

Општи одредби 
Член 1 

Селскостопански земјишта во општествена соп-
ственост не можат да се отуѓуваат, освен во слу-
чаите што се определени со закон 

Градежни земјишта во општествена сопственост 
не можат да се отуѓуваат, но на нив можат да се 
здобиваат права определени со закон. 

/ Згради во општествена сопственост можат да 
бидат во промет под условите определени во овој 
закон. 

Член 2 
Недвижностите што се во општа употреба не 

се во промет. 

Член 3 
Пренесувањето на правото на користење на 

селскостопански и градежни земјишта што се во оп-
штествена сопственост се регулира со посебен со-
јузен закон. 

Член 4 
Работните организации и општествено-политич-

ките заедници можат со правна работа со надоме-
сток, под условите определени во овој закон, да се 
здобиваат со згради, без оглед во чија сопственост 
се тие и со земјишта од граѓани и граѓански прав-
ни лица. 

Работните организации и општествено-политич-
ките заедници можат со правна работа без надо-
месток да се здобиваат со земјишта и згради што 
се во промет 

Член 5 
Прометот на земјишта и згради на кои постои 

право на сопственост е слободен помеѓу граѓани, по-
меѓу граѓански правни лица и помеѓу едните и дру-
гите. 

Општествено-политичките организации и здру-
женијата на граѓани можат, во согласност со за-
конот, да се здобиваат со земјишта на кои може 
да постои право на сопственост, а кои им се по-
требни заради остварување на нивните задачи, како 
и да ги отуѓуваат земјиштата на кои имаат право 
на сопственост. 

Во поглед на здобивањето и отуѓувањето на де-
ловни згради од страна на општествено-политички 
организации и здруженија на граѓани важат од-
редбите од Законот за национализацијата на наем-
ните згради и на градежното земјиште, а во поглед 
на здобивањето и отуѓувањето на станбени згради 
— одредбите од Законот за сопственоста на делови 
од згради. 

Член 6 
Со отуѓувањето на земјиште на кое постои пра-

во на сопственост се пренесува и правото на соп-
ственост на зградата што се наоѓа на тоа земјиште, 
ако со договорот не е определено поинаку. 

Со отуѓувањето на зградата што е во општестве-
на сопственост здобивачот на зградата не се здо-
бива со право на сопственост на земјиштето во оп-
штествена сопственост на кое се наоѓа зградата, 
но се здобива со право за користење на тоа земји-
ште додека зградата постои на него. 

Со преносот на правото за користење или со 
отуѓувањето на селскостопанско земјиште во оп-
штествена сопственост здобивачот на земјиштето не 
се здобива и со право за користење односно со пра-
во на сопственост на селскостопанската зграда што 
се наоѓа на тоа земјиште, ако со договорот не е о-
пределено поинаку 

Член 7 
Во промет можат да бидат и одделни посебни 

делови од зграда (станови и деловни простории) 
Одредбите од овој закон согласно се примену-

ваат и на прометот на посебни делови од зграда, 
ако со посебни сојузни прописи одделни прашања 
не се уредени поинаку. 

Член 8 
На територијата на Југославија странски др-

жавјани можат под услов на реципроцитет да рас-
полагаат со земјишта и згради, со кои се здобиле 
по пат на наследување, како и југословенските др-
жавјани, ако располагањето со тие недвижности не 
е уредено поинаку со меѓународен договор. 
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Сојузниот секретаријат за финансии може да 
определи странски државјани да можат да се здо-
биваат со земјишта и згради и по друг основ. 

Член 9 
Договорот врз основа на кој ее пренесува пра-

вото за користење или правото на сопственост на 
земјишта или зграда мора да биде писмен. 

Договорот што не е склучен во писмена форма 
не произведува никакво правно дејство. 

Член 10 
Продажбата на зграда од страна на работните 

организации и општествено-политичките заедници 
на општествено-политички организации и здруже-
нија на граѓани се врши по пат на јавно наддавање 
односно по пат на ставање писмени понуди за ку-
пување, или по пат на непосредна погодба. 

Органот на работната организација или на оп-
штествено-политичката заедница кој одлучува за 
продажбата на зграда, го определува и начинот на 
кој ќе се изврши таа продажба 

Продажбата на згради од страна на работните 
организации и општествено-политичките заедници 
на граѓани и граѓански правни лица се врши. по пат 
на јавно наддавање односно по пат на ставање пи-
смени понуди за купување, а по пат на непосредна 
погодба само тогаш кога продажбата по пат на 
јавно наддавале односно по пат на ставање писме-
ни понуди останала безуспешна. 

Договорот склучен противно на одредбата од 
ставот 3 на овој член е ништовен. 

Член 11 
Договорот врз основа на кој работна организа-

ција или општествено-политичка заедница со на-
доместок се здобива или отуѓува земјиште или 
зграда е ништовен ако земјиштето или зградата во 
дадениот случај не може според овој закон да биде 
предмет на таков договор. 

Член 12 
Одредбите од овој закон за купување или про-

дажба на земјишта и згради се применуваат и на 
другите правни работи со надоместок што се склу-
чуваат со цел за здобивање со овие недвижности. 

II 
Здобивање со право на сопственост на земјишта 

и згради 
Член 13 

Граѓани граѓански правни лица, општествено-
политички организации и здруженија на граѓани 
(носители на право на сопственост) можат да имаат 
право на сопственост на селскостопанско земјиште, 
на станбени и деловни згради, станови и деловни 
простории како посебни делови од згради (недви-
жност), во границите и под условите што се опре-
делени со посебни закони. 

Член 14 
Носителот на право на сопственост кој на нед-

вижноста од членот 13 на овој закон ќе се здобие 
со право на сопственост над пропишаниот макси-
мум, е должен да му го пријави тоа на надлежниот 
општински орган во рок од триесет дена од денот 
кога дознал за тоа 

Одредбата на ставот 1 од овој член се приме-
нува и кога ќе престане условот под кој носителот 
на правото на сопственост можел да го има тоа 
право на определена недвижност, како и кога гра-
ѓанин по кој и да е основ ќе дојде во посед на сел-
скостопанско земјиште над пропишаниот максимум. 

Член 15 
Носителот на право на сопственост кој по ос-

новот на наследство ќе се здобие со недвижност 
која заедно со недвижноста на која веќе има право 
на сопственост го надминува максимумот опреде-
лен со закон, има право, ,во рамките на тој макси-
мум, да ја избере онаа од сите тие недвижности на 
која го задржува правото на сопственост. 

Изјава со која врши избор во смисла на ста-
вот 1 од овој член носителот на правото на соп-
ственост може да даде во пријавата на вишокот 
(член 14 став 1), или во дополнителен рок што ќе 
му го определи општинскиот орган на управата 
надлежен за имотноправните работи, а кој не може 
да биде пократок од 15 дена. 

Ако носителот на правото на сопственост ја 
избрал недвижноста што ја задржува во сопстве-
ност, општинскиот орган на управата надлежен за 
имотноправните работи ќе утврди со решение дека 
другата недвижност, која го надминува максимумот 
определен со закон, ставала општествена сопстве-
ност, 

Ако носителот на правото на сопственост не на-
правил избор општинскиот орган на управата над-
лежен за иметноправните работи со решение ќе 
определи која недвижност од наследениот вишок 
станува општествена сопственост. 

Одредбите од ст. 1 до 4 на овој член согласно 
се применуваат и кога носителот на правото на 
сопственост 5и требало врз основа на наследство 
да се здобие со недвижност на која тој според за-
кон не може да има прав-о на сопственост. 

Член Ш 
За недвижноста која според одредбите н,а чле-

нот 15 од овој закон станала општествена сопстве-
ност на поранешниот сопственик му припаѓа надо-
месток, кој се определува во височината и на на-
чинот што се пропишани со Законот за експропри-
јацијата. 

Член 17 
Кога носителот на правото на сопственост по 

друг основ а не по основот на наследство ќе се 
здобие со недвижност над максимумот определен 
со закон, или со недвижност на која според закон 
не може да има право на сопственост, општинскиот 
орган на управата надлежен за имотноправните ра-
боти ќе донесе решение дека таа недвижност ста-
нува општествена сопственост. 

Во случаите од ставот 1 на овој член на пора-
нешниот сопственик на недвижноста не му припаѓа 
надоместок за таа недвижност. 

Со одредбите на ст 1 и 2 од овој член не се за-
сега во меѓусебните права н обврски ћа договорните 
страни. 

Ш 
Промет со земјишта и згради помеѓу работни орга-

низации и граѓани и граѓански правни лица 
Член 18 

Работната организација може селскостопанско 
земјиште, или градежно земјиште надвор од потес-
ниот градежен реон, на кое има право за користине 
да му даде на граѓанин или на граѓанско правно 
лице во замена за друго земјиште, како и да му 
продаде такви земјишта заради купување друго 
земјиште од граѓанин или граѓанско правно лице. 

Член 19 
Паричниот износ добиен за продадено земјиште 

работната организација може да го употреби само 
за купување друго земјиште 

Разликата помеѓу продажната у куповната цена 
на земјиштето, како и паричниот изно-с што при за-
мената го примила со земјиштето, работната орга-
низација е должна да го внесе во деловниот фонд. 

Член 20 
Работната организација може на граѓанин или 

на граѓанско правно лице да му продаде деловна 
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зграда што му е потребна за вршење на негова 
дозволена дејност. 

Паричниот износ добиен со продажбата на де-
ловната зграда работната организација може да го 
употреби само за изградба или купување на друго 
основно средство или да го внесе во деловниот фонд. 

Член 21 
Работната организација може да му продаде на 

граѓанин семејна станбена зграда. 
Паричниот износ добиен со продажбата на стан-

бената зграда работната организација може да го 
употреби само за купување или изградба на зграда 
или друг објект, или да го внесе во еоодветниот 
фонд. 

Член 22 
Работната организација може од граѓанин или 

граѓанско правно лице да купи селскостопанско 
земјиште, зграда или градежно земјиште. 

Член 23 
Ако сопственик на селскостопанско земјиште во 

граѓанска сопственост не може своето право на соп-
ственост да го докаже со извод од земјишните или 
други јавни книги во кои се занишува правото на 
сопственост на недвижности или со правносилно 
решение донесено врз основа на републичките прот; 
пиен за узурпации на земјишта во-општествена соп-
ственост, ТОЈ може таквото земјиште да и го продаде 
на работна организација или да се откаже од соп-
ственоста според членот 61 на ОВОЈ закон врз основа 
на потврда од општинскиот Орган на управата над-
лежен за имотноправните работи дека е сопственик 
на тоа земјиште. 

Заради добивање на потврдата од ставот 1 на 
овој член сопственикот на земјиштето е должен да 
докаже: 

1) дека со сопственоста на земјиштето се здобил 
по еден од правните основи по кои се здобива со 
право на сопственост на недвиж,ен имот; 

2) дека тој и неговите правни претходници се 
во постојан посед на земјиштето најмалку од 6 ап-
рил 1941 година: 

3) дека не се води судски спор за сопственост 
на тоа земјиште. 

Лицето што по продажбата на земјиштето во 
смисла на ставот 1 од овој член ќе го докаже сво-
ето право на сопственост на продаденото земјиште, 
не може да бара негово предавање во посед пред 
да не и ја надомести на работната организација вре-
дноста на инвестициите извршени на тоа земшште. 

Договорот и потврдата од ст. 1 и 2 на овој член 
служат како исправи за запишување на општестве-
ната сопственост и правото на користење на работ-
ната организација во земјишните и други јавни 
книги во ќор! се запишува правото на сопственост 
на недвижности. 

Член 24 
Договорот со кој работната организација му про-

дала земјиште или зграда на граѓанин или на гра-
ѓанско правно лице може да се поништи, ако про-
дажната цена не достига две третини од" прометната 
вредност на недвижноста во времето на склучува-
њето на договорот, 

Договорот со кој работната организација купила 
земјиште или зграда од граѓанин или граѓанско 
правно лице може да се поништи ако куповната 
цена ја" надминува за повеќе од една третина про-
метната вредност на купената недвижност во вре-
мето на нејзиното купување. 

Примената на одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
член не може да се исклучи со договор. 

Тужба за поништување на договорот во смисла 
на ст. 1 и 2 на овој член може да поднесе, преку 
јавниот правобранител,, секоја општествено-поли-
тичка заедница на чија територија се наоѓа земјиш-
тето односно зградата, и тоа пошироката опште-
ствено-политичка заедница, ако тужба не подне-
ела потесната општествено-политичка заедница. 

Поништување на договорот може да се бара во рок 
од една година од склучувањето на договорот. 

Договорот со кој работната организација прода-
ла земјиште или зграда останува во сила ако купу-
вачот ја исплати разликата до полната прометна 
вредност што ја имала недвижноста во̂  времето на 
продажбата. 

Со одредбите од ст. 1—5 на овој член не се 
засега во правото на договорните страни да бараат 
поништување на договорот според општите правила 
на имотното право. 

Член 25 
Покрај поништување на договорот според чле-

нот 24 од овој закон, општествено-политичката за-
едница ќе бара и враќање на недвижноста од купу-
вачот. 

Барање за враќање на недвижноста може да 
се' постави и спрема трето лице ако тоа при здо-
бивањето^ со недвижноста не било во добра вера. 

Ако барање за враќање на недвижноста не може 
со успех да се постави спрема трето лице, опште-
ствено-политичката заедница може од купувачот да 
ја бара разликата до износот на прометната вред-
ност што недвижноста ја имала во времето на про-
дажбата. 

IV 
Пренос на правото за користење земјиште од една 
на друга работна организација и промет на згради 

помеѓу работните организации 
Член 26 

До донесување на закон со кој ќе се регулира 
правото на користење на "селскостопански земјишта 
во општествена сопственост, работна организација 
може да го пренесе врз друга работна организација 
правото на користење на селскостопанско земјиште. 

Пренесувањето на правото на користење може 
да се изврши без надоместок или со надоместок, 
кој може да се состои во пари или во право на 
користење друго селскостопанско земјиште. 

Паричниот износ добиен на име надоместок 
според ставот 2 од овој член работната организација 
меже да го употреби само за купување друго сел-
скостопанско земјиште или за давање надоместок 
за правото на користење на селскостопанско зем-
јиште што се пренесува врз неа. Разликата помеѓу 
примениот паричен надоместок, односно куповната 
цена, и дадениот надоместок работната организација 
е должна да ја внесе во деловниот фонд. 

Член 27 -
Работната организација може на друга работна 

организација да и продаде,н од неа да купи зграда. 
Паричниот износ добиен за продадената зграда 

работната организација е должна да го внесе во 
соодветниот фонд. 

Член 28 
На прометот на згради што влегуваат во основ-

ните средства-на работните организации се приме-
нуваат посебни прописи за основните средства. 

V 
Купување и продажба на земјишта и згради од-

брана на општествено-политички заедници 
Член 29 

Надлежните државни органи можат од името 
на општествено-политичките заедници да ги купу-
ваат од граѓани, нивни здруженија, општествено-по-
литички организации и граѓански правни лица сите 
земјишта и згради. 

Член 30 
Надлежните 'државни органи од името на оп-

штествено-политичките заедници можат на граѓани, 
нивни здруженија, на општествено-политички орга-
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низации и на граѓански правни лица да им дадат 
селскостопанско земјиште во замена за друго сел-
скостопанско земјиште или да го продадат заради 
купување друго селскостопанско земјиште од тоа 
лице. 

Паричниот износ добиен за продаденото селско- 4 

стопанско земјиште мора да се употреби само за 
купување друго селскостопанско земјиште. 

Надлежните државни органи мажат градежно 
земјиште во општествена сопственост надвор од по-
тесниот градежен реон на градови и населби од 
градски карактер, на кое е подигната зграда на која 
постои право на сопственост, да му дадат на нејзи-
ниот сопственик во замена за друго градежно или 
селскостопанско земјиште. 

Надлежните државни органи можат градеж-
ното земјиште во општествена сопственост надвор 
од потесниот градежен реон на градови и населби 
од градски карактер, да му го дадат заради поди-
гање станбена зграда на граѓанинот или на прав-
ното лице од ставот 3 на овој член во замена за 
друго градежно или селскостопанско земјиште. 

Член 31 
Надлежните државни органи можат од името 

на општествено-политички заедници да им продават 
на граѓани семејни станбени згради, а на' опште-
ствено-политичките организации, здруженијата на 
граѓани и на ѓраѓански правни лица — и други 
станбени згради 

Член 32 
Договорот за купување или продажба на зем-

јиште или зграда од името на општината, градот 
или околијата го склучува претседателот на собра-
нието или лице што ќе го определи собранието. 

Договорот од ставот 1 на овој член „се склучува 
врз основа на општ акт донесен на седница на соб-
ранието или, ако таков акт не е донесен, врз основа 
на поединечен акт на собранието или органот што 
ќе го овласти собранието за донесување таков акт. 

Член 33 
Договорот за купување или продажба на земји-

ште или зграда од името на републиката или феде-
рацијата го склучува старешината на органот на уп-
равата надлежен за работите на буџетот односно 
старешината на стручната служба во чиј делокруг 
спаѓаат работите на буџетот, врз основа на акт од 
надлежниот извршен совет. 

Договорот за купување или продажба на зем-
јиште или зграда што ги користат воени единици 
и воени установи, го склучува од името на федера-
цијата државниот секретар за народна одбрана или 
лице што тој ќе го овласти. 

Член 34 
Пред да склучи договор за купување или про-

дажба на земјиште или зграда со граѓани, нивни 
здруженија, општествено-политички организации и 
граѓански правни лица, државниот орган чиј старе-
шина го склучува договорот е должен да прибави 
мислење од надлежниот јавен правобранител за 
правната исправност на договорот. 

Член 35 
Одредбите од овој закон за поништување дого-

вор поради оштетување над една третина и за вра-
ќање недвижност во општествена сопственост (член 
24 став 1 и член 25), како и одредбите за пониш-
тување договор поради оштетување со купување за 
повеќе од една третина вредност на недвижноста 
(член 24 став 2) се применуваат и во случај на про-
дажба на земјиште или зграда од страна на опште-
ствено-политичка заедница на граѓани, нивни здру-
женија, општествено-политички организации и на 
граѓански правни лица односно во случај кога оп-
штествено-политичка заедница купува земјиште или 
зграда од тие лица. 

Поништување на договорот може да се бара без 
оглед дали надлежниот јавен правобранител дал 
свое мислење за правната исправност на договорот. 

Член 36 ' 
На прометот на зградц што влегуваат во основ-

ните средства на работните организации се приме-
нуваат посебни прописи ,за основните средства и во 
случаите кога ТОЈ промет се врши помеѓу опште-
ствено-политички заедници и работни организации. 

VI 
Давање на користење градежно земјиште од страна 

на општината 
/ 

Член 37 
Собранието на општината може градежно зем-

јиште во општествена сопственост да им дава на 
користење на граѓани заради подигање семејна 
станбена зграда, како и на работни и други само-
управни организации, општествено-политички заед-
ници, општествено-политички организации и здру-
женија на граѓани и на граѓански правни лица за-
ради подигање зграда за нивните потреби. 

Член 38 
Со пренесувањето на правото на сопственост 

односно правото на користење врз зграда подигната 
на доделено градежно земјиште преминува врз 
оној што се здобива со зградата и правото за ко-
ристење на земјиштето. 

Член 39 
Собранието на општината може селскостопан-

ско земјиште во општествена сопственост да им 
дава на искористување без надоместок на граѓани, 
нивни здруженија и општествено-политички орга-
низации заради вршење земјоделски и други ра-
боти од општ интерен 

Селскостопанското земјиште доделено според 
ставот 1 од овој член на граѓанин не може со дру-
гото земјиште што тој го има во посед да го над-
мине максимумот на земјиште утврден со закон. 

Условите под кои Селскостопанското земјиште 
се дава на искористув-ање според ставот 2 од овој 
член се утврдуваат со договор. 

Поблиски прописи за давање на искористување 
селскостопанско земјиште според одредбите од 
ст. 1 до 3 на овој член донесува сојузниот секретар 
за финансии. 

Член 40 
Решение за давање градежно земјиште на ко-

ристење (член 37) и за давање селскостопанско 
земјиште на искористување (член 39) донесува, врз 
основа на заклучок на собранието на општината 
донесен на седница, општинскиот орган на управата 
надлежен за имотноправните работи. 

VII 
Промет на земјишта и згради со с,транство 

Член 41 
На странски дипломатски и конзуларни прет-

ставништва, како и на организациите и специја-
лизираните агенции на Организацијата на Обе-
динетите нации можат, со претходна согласност 
од Сојузниот секретаријат за финансии, да им се 
продаваат згради за службени потреби, без оглед 
во чија сопственост се тие, како и градежни зем-
јишта на кои постои право на сопственост со цел 
за изградба на такви згради. 

Член 42 
Собранието на општината може со согласност 

од Сојузниот секретаријат за финансии да им даде 
со надоместок или без надоместок ш странско ди-
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шематско и конзуларно претставништво како и на 
организација и специјализирана агенција на Ор-
ганизацијата на Обединетите нации, на трајно ко-
ристење градежно земјиште во општествена соп-
ственост заради подигање зграда за службени по-
треби. 

Зградите подигнати на земјиште што е дадено 
на користење според одредбата од ставот 1 на овој 
член не влегуваат во општествена сопственост. 

Член 43 
За купување или продажба на земјиште или 

зграда што се наоѓа во странство работната орга-
низација мора да добие претходна согленост од со-
јузниот секретар за финансии. 

Члекг 44 
Договорот со кој федерацијата купува или про-

дава земјиште или зграда во странство го склучува 
од името на федерацијата лице што ќе го /Овласти 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

За склучување на договорот со кој надлежниот 
држав-ен орган о-д името на друга општествено-
политичка заедница купув,а или продава земјиште 
или зграда во странство потребна е претходна со-
гласност од Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 45 
Сојузниот јавен правобранител дава мислење 

за правната исправност на договорите од оваа гла-
ва, освен за договор со кој граѓани, нивни здруже-
нија, општествено-политички организации и гра-
ѓански правни лица продаваат земјиште или 
зграда. 

VIII 
Постапка на земјишнокѕшжниот и оставинскиот суд 

Член 46 
Судовите и други државни органи се должни 

по службена должност да внимаваат на ништовно-
ста на договорите според овој закон. 

Член 47. 
При земјитнокнижнот о пренесување на соп-

\ ственост на селскостопанско земјиште врз граѓанин 
судот по службена должност е должен да се грижи 
да се приберат податоци за големината на земји-
шниот посед на купувачот и други потребни по-

. даноци. 
За таа цел судот ќе бара од купувачот да под-

несе исправи од кои ќе се гледа колкав е неговиот 
земјишен посед, дали земјиштето за кое тој бара 
пренесување на сопственоста е селскостопански или 
не, како и други исправи со кои се докажуваат фак-
тите и односите од значење за правилната примена 
на овој закон. 

Член 48 
Ако судот при земјишнокнижното пренесување 

на сопственоста на селскостопанско земјиште во ко-
рист на граѓанин најде дека купув-ачот дошол во 
посед на земјиште над максимумот утврден со закон, 
тој е должен пред да го изврши пренесувањето да 
му обрне внимание на купувачот за тоа, а во случај 
купувачот да остане при барањето за пренесување, 
судот ќе го изврши пренесувањето, и за тоа ќе го 
извести собранието на општината. 

Член 49 
Во случаите во кои општествено-политичка за-

едница купува или им продава земјиште или зграда 
на граѓани, нивни здруженија^ на општествено-по-
литички организации и граѓански правни лица, су-
дот е должен да утврди дали надлежниот јавен 
правобранител дал мислење за правната исправност 
на договорот. 

Ако јавниот правобранител не дал меслење, су-
дот ќе го извести за тоа надлежниот јавен право-
бранител и ќе го одложи извршувањето на прене-

сувањето додека не биде дадено ова мислење, а на ј -
долго за три месеци. Ако јавниот правобранител не 
го даде мислењето во определениот рок, судот ќе 
го изврши пренесувањето на сопственоста. 

Член 50 
Одредбите од оваа глава за земјишнокнижното 

пренесување се применуваат и на пренесувањата 
на сопственост на земјишта и згради во други јавни 
книги во кои се запишува сопственоста на недвиж-
ности. 

Член 51 
Ако предметот на оставината го сочинуваат и 

селскостопанско земјиште, зграда, стан или деловна 
просторија, оставинскиот суд ќе му достави препис 
од решението за наследување и на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за имотноправните ра-
бота. 

IX 
Казнени одредби 

Член 52 
Тој што се занимава со препродажба за земји-

шта, згради или посебни делови од зграда, или тој 
што неовластено се занимава со посредување во 
прометот на овие недвижности, ќе се казни за кри-
вично дело со затвор и парична казна. 4 

Член 53 
Тој што ќе се здобие со право на сопственост 

на недвижност над пропишаниот максимум а не му 
го пријави тоа на надлежниот општински орган во 
рок од 30 дена од денот кога узнал за тоа, ќе се 
казни за кривично дело со парична казна, или со 
затвор до шест месеци и со парична казна. 

Со иста казна ќе се казни и лице кое во рок од 
30 дена не му поднесе на надлежниот општински 
орган пријава за тоа дека престанал условот под кој 
тоа можело да има право на сопственост врз опре-
делена недвижност, како и лице кое по друг основ, 
а не по основот на сопственост, дошло во посед на 
вишок селскостопанско земјиште над пропишаниот 
максимум. 

Рокот од ставот 2 на овој член почнува да тече 
од денот на узнавањето за престанокот на условот, 
односно од денот на узнавањето за вишокот на по-
седот. 

Член 54 
Работна организација што ќе склучи договор 

за продажба на земјиште или зграда што спо-
ред овој закон не може да ја продаде ќе се казни за 
стопански престап со парична казна од 100.000 до 
1,000.000 динари. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап со парична казна до 
100.000 динари и одговорното лице во работната ор-
ганизација. 

Член 55 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во државен орган 
што ќе склучи договор за купување или продажба 
на земјиште или зграда што според овој закон 
општествено-политичка заедница не може да ги ку-
пи или продате. 

Прекршочната постапка по прекршоците од ста-
вот 1 на овој член се води според одредбите од 
Основниот закон за прекршоците. 

X 
Преодни и завршни одредби 

Член 56 
Врз основа на договор за купување и продажба 

на земјиште или зграда што е склучен помеѓу гра-
ѓани, помеѓу граѓански правни лица или помеѓу ед-
ните и другите пред 1 јули 1954 година како ден 
на влегувањето во сила на Законот за прометот со 
земјишта и згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) може да се бара пренесување на сопственоста, 
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ако е одобрението за пренесување врз основа на 
поранешните прописи дадено, или ако недвижноста 
му е предадена на купувачот во посед. 

Пренесување на сопственост може да се бара и 
врз основа на договор, склучен пред 1 јули 1954 го-
дина по кој не е извршено предавање на купувачот 
во посед, ако е договорот склучен во времето од ед-
на година пред тој ден, а поведената постапка да се 
одобри пренесување на сопственоста не е правно-
силно завршена до тој ден. 

Член 57 
Управната постапка по барањето за одобрување 

на пренесувањето на земјиште или зграда, што била 
во тек на денот на влегувањето во сила на Законот 
за прометот со земјишта и згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/54) се запира. 

Исто така, се запира и судската постапка во 
управните спорови по повод решенијата донесени по 
барањето за одобрување на пренесувањето на зем-
јиште или зграда. 

Член 58 
Како градежно земјиште се смета земјиште 

што се наоѓа во потесен градежен реон на градови 
и населби од градски карактер^ земјиште надвор од 
потесниот градежен реон што со урбанистичкиот 
план"или со одлука што го заменува тој план е оп-
ределено за изградба на станбени, стопански, кому-
нални и други објекти, како и друго земјиште на 
кое е подигната зграда или што служи за потребите 
на зграда и на нејзините корисници. 

Член 59 
Врз основа на договор со кој работна организа-

ција или општествено-политичка заедница пред 
влегувањето во сила на Законот за прометот со 
земјишта и згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) купила од граѓанин, здружение на граѓани, 
општествено-политичка организација или граѓанско 
правно лице или на овие им продала земјиште или 
зграда, може да се бара пренесување на сопстве-
носта. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член по влегувањето во сила на Законот за про-
метот со земјиште и згради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/54) не може да се бара пренесување 
на сопственост врз основа на договор со кој од 
општествена сопственост му е, продадено градеж-
но земјиште на граѓанин или на граѓанско правно 
лице. 

Член 60 " 
Во поглед на земјиште и зграда во сопственост 

на лице што поднесло барање за отпуст од југосло-
венско државјанство, а кое сака земјиштето или 
зградата да ја продаде, ќе се применуваат следните 
одредби: , 

1) Сопственикот на земјиштето или зградата е 
должен, пред да склучи со трето лице договор за 
продажба, да му го понуди земјиштето или згра-
дата на продажба на собранието на општината на 
чија "територија се наоѓа земјиштето или зградата. 

Во својата понуда сопственикот е должен да ја 
наведе цената по која земјиштето или зградата ја 
нуди на продажба. 

2) Ако собранието на општината во рок од еден 
месец од денот кога е направена понудата не го 
извести сопственикот дека е спремно да склучи до-
говор, сопственикот може земјиштето или зградата 
да му ја продаде на трето лице. 

3) Сопственикот што склучил договор за про-
дажба на земјиште или зграда со трето лице е дол-
жен тој договор да му го поднесе на увид на со-
бранието на општината, кое има право во рок од 
еден месец од денот кога му е поднесен договорот 
да го купи истото земјиште или зграда по истата 
цена. 

Ако во случајот од претходниот став собрани-
ето на општината го купи земјиштето или зградата, 
договорот што сопственикот го склучил со трето 
лице ја губи својата важност. 

1 4) Не може да се бара пренесување на сопстве-
ност врз основа на договор со кој сопственикот 
продава земјиште или зграда, а склучениот договор 
не му го поднесол на увид на собранието на општи-
ната. 

5) Договорот од точката 4 од овој член може да се 
поништи во рок од една година од денот кога собра-
нието на општината или јавниот правобранител доз-
нал за неговото склучување, а најдоцна во рок од 
една година кога врз основа на договорот е поба-
рано пренесување на сопственоста, без оглед дали 
третото лице знаело дека сопственикот не му го 
поднесел договорот на увид на собранието на оп-
штината. 

Со поништувањето на договорот мора да се бара 
и земјиштето или зградата да му се продаде на со-
бранието на општината по цената што е утврдена 
во договорот. 

Тужбата за поништување на договорот ја под-
несува општинскиот, околискиот или градскиот ја -
вен правобранител, јавниот правобранител на авто-
номната покраина, републичкиот или сојузниот ја-
вен правобранител од името на општината или гра-
дот на кои' според овој закон им припаѓа предим-
ствено право за купување. 

6) Ако судот на кој врз основа на договор му е 
поднесено барање за пренесување на сопственост се 
посомнева дека продавачот не му го поднесел на со-
бранието на општината договорот на увид а бил 
должен да го стори тоа, судот може да бара од ку-
пувачот да поднесе потврда од собранието на оп-
штината дека продавачот не побарал отпуст од ју-
гословенското државјанство, или дека договорот му 
го поднесел'на собранието на општината на увид. 

Ако купувачот од кој судот побарал потврда 
во смисла на претходниот став потврдата не ја 
поднесе во рокот што, му го оставил судот за тоа 
судот нема да го изврши бараното пренесув,ање на 
сопственоста, а за барањето за пренесување ќе го 
извести собранието ма. општината. 

+ Ј Член 61 
Граѓани и граѓански правни лица можат со ед-

нострана изјава да се откажат од правото на соп-
ственост на свое селскостопанско земјиште во ко-
рист на општествената заедница, ако на тоа земјиште 
нема товари, или а,ко на него постојат само стварни 
службености. 

Изјавата за откажување од правото на. сопстве-
ност од ставот 1 на овој член му се дава на општин-
скиот орган на управата надлежен за имотноправ-
ните работи, и тоа усно ,на записник или со исправа 
заверена од надлежниот орган. 

Одредбите од членот 23 на овој з-акон за издава-
њето на потврда за правото на сопственост, за пра-
вата на трето лице и за запишувањето на опште-
ствена сопственост и на правото за користење се 
применуваат согласно и на откажувањето од соп-
ственост според одредбата од ставот 1 на овој член. 

За правните дејствија во постапката по повод на 
пренесувањето на правото на сопственост според 
овој член, не се плаќа такса. 

Член 62 
Ако вишокот на недвижност над законскиот мак-

симум настанал пред 6 април 1965 година како 
ден на влегувањето во сила на Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот со земјишта 
и згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) во пог-
лед на надоместокот за тој вишок ќе се примену-
ва ѕт прописите што во тоа време биле во сила. 

Член 63 
Со 1 јули 1954 година како ден на влегувањето 

во сила на Законот за прометот со земјишта и 
згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) уки-
нати се: 

1) Указот за важноста на правните правила за 
недопустивоста на правото на сопственост на ф и -
зичките делови на згради од Законот за внатрешно 
уредуваше, оставање и исправање на земјишните 
книги („Службен лис? на ФНРЈ% бр. 3/47 и 18/49). 
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2) Уредбата за контрола на. прометот со недвиж-
ности („Службен лист на ФНРЈ", бр, 24/48 и 43/53). 

3) Одредбите на членот 48 ст. 2 и -3 и членот 90 
од Уредбата за управување со станбените згради 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

Член 64 
Со 6 април 1965 година како ден на влегувањето 

во сила на Законот за измени и дополненија на За-
конот за прометот ео земјишта и згради („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65) престанаа да важат: 

1) Уредбата за изградба станбени згради на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51); 

2) Напатствие^ за извршување Уредбата за из-
градба на станбени згради на работниците и служ-
бениците С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/51) ; 

3) Уредбата за продавање станбени згради од 
општонародниот имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/53 и 31/53); 
\ 4) Одлуката за начинот, на исплатата на народ-
ните одбори на паричните средства добиени со про-
дажба на станбени згради од општонародниот имот 
во рати („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/55). 

Прописите од ставот 1 на овој член ќе се при-
менуваат на односите засновани за време на нив-
ното важење. 

749. 

Врз основа на членот 16 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за сопственоста на делови 
од згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65У, 
Законодавно-правната комисија на Сојузната скуп-
штина на својата седница од 12 јули 1965 година 
го утврди долу изложениот пречистен текст на За-
конот за сопственоста на делови од згради. 

Пречистениот текст на Законот за сопственоста 
на делови од згради го опфаќа Законот за сопстве-
наста на делови од згради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/59) и неговите измени и дополненија 
објавени,во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59 и 
12/62 и во „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, во 
кои е означено времето на влегувањето во сила на 
тој закон и на неговите измени и дополненија. 

АС бр. 280 
12 Јули 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОПСТВЕНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ 

(пречистен текст) 

Г л а в а I 
Општи одредби 

Член 1 
Посебни делови од зграда можат да бидат во 

граѓанска сопственост или во општествена сопстве-
ност (етажна сопственост). 

На посебен дел од зграда може да постои и 
сопственост на идеални делови. 

Предмет на етажна сопственост можат да бидат 
само одделни станови и одделни деловни простории. 

Член 2 
Етажната сопственост се здобива и престанува 

по основите и на начинот што важат за здобива-
њето и престанокот на сопственоста на недвиж-
ности, како и на начинот предвиден со овој закон 
и со прописите донесени врз основа на н^го. 

Во општествена сопственост де,, покрај посеб-
ните делови од згради што преминале или преми-

нуваат во општествена сопственост врз основа на 
прописите за национализам^ ата,^експроприј аџијата 
или конфискацијата, или врз основа на правна 
работа на општествено-политичките заедници и ра-
ботните организации, и посебните делови од згради 
за чија изградба дале средства овие општествени 
правни лица. 

Посебните дел,ови од згради се во правен про-
мет и можат со правни работи да се здобиваат и 
да се отуѓуваат, како и да се ,пренесуваат помеѓу 
општествени правни лица, во границите на Зако-
нот за национализација на наемните згради и на 
градежното земјиште. 

Одредбите од Законот, за прометот со земјишта 
и згради се применуваат и на прометот на посебни 
делови од згради, ако со овој закон не е определено 
нешто друго. 

Член 3 
На посебен дел од зграда во општествена етаж-

на сопственост со правото за располагање се здо-
бива општината, ако е општествената сопственост 
установена со национализација или конфискација, 
а во другите случаи општествено-политичката за-
едница или работната организација што ги дала 
средствата за изградбата, купувањето или замена 
на тој посебен дел од зграда. 

Ако по влегувањето во сила на Законот за на-
ционализација на наемните згради и на градежното 
земјиште општествено-политичката организација 
или здружение на граѓани дало средства за из-
градба или купување на станбена зграда што според 
тој закон станува општествена сопственост, таа ор-
ганизација или здружение се здобива со правото 
за располагање на посебните делови од таквата 
зграда. 

Носителот на правото за располагање со по-
себниот дел од зграда е овластен тоа право да го 
пренесе со надоместок или без надоместок на друго 
општествено правно лице, посебниот дел од зграда 
да му го отуѓи на граѓанин или на граѓанско 
правно лице во границите на законот, како и так-
виот дел од зграда да го даде на користење со сите 
права и обврски што според овој закон ги има 
граѓанинот, сопственик на посебен дел од зграда. 

Одредбите 6д овој закон што се однесуваат на 
сопственикот на посебен дел од зграда се примену-
ваат и на, носителот на правото на располагање во 
границите на овластувањата што му припаѓаат спо-
ред ставот 3. 

Член 4 
Зградата чии делови се во етажна сопственост 

ја управуваат станарите и сопствениците налгосеб-
ните делови на начинот определен со посебни про-
писи, ако одделни прашања на тоа управување не 
се уредени со овој закон. 

Член 5 
На заедничките делови од повеќестанбена.згрЗ'-

да што и служат на зградата како цеашна (темели, 
главни ѕидови, таван, фасада, скали, одници, стан 
наменет за настојникот на зградата, лифтови, елек-
трична, канализациона, водоводна и телефонска 
мрежа, бунари, простории за перење и сушење на 
долни облеки, покрив, визба, уреди за затоплување, 
светларници, оџаци и сл.), сите сопственици на по-
себните делови имаат трајно право на користење. 

На заедничките делови-од повеќестанбена згра-
да што им служат само на некои, а не на сите по-
себни делови од зградата (посебна влезна врата, 
окали, оџаци, уреди за огрев и други уреди, 
лифтови, тавански и визбени простории, тераси, 
бунари, преградни ѕидови меѓу два стана или про-
стории и сл.), сопствениците на тие посебни делови 
имаат трајно право на користење. 

Деловите од семејна, станбена зграда што И 
служат на зградата како целина или само на неко,и 
нејзини посебни делови,, се заедничка неделива соп-
ственост на сите сопственици на посебните делови, 
односно на сопствениците на чии посебни делови 
им служат. 
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Сопствениците на посебните делови се должни 
да учествуваат во трошоците за одржување на^ за-
едничките делови "од зградата сразмерно со вред-
носта на нивните посебни делови според вкупната 
вредност на целата зграда, а ако заеднички де-
лови им служат само на некои посебни делови од 
зградата — сразмерно со вредноста на нивните 
посебни делови според вкупната вредност на оној 
дел од зградата во кој тие посебни делови се нао-
ѓаат. 

Член 6 
Ако зградата во етажна сопственост е подигната 

на градежна парцела во општествена сопственост, 
секој сопственик на посебен дел од таа зграда има 
трајно право за користење на градежната парцела 
на која е подигната зградата. 

Ако зградата во етажна сопственост е подигната 
на градежна парцела во граѓанска сопственост, се-
кој сопственик на посебен дел од зградата има соп-
ственост на идеален дел на градежната парцела 
сразмерно со вредноста на СВОЈОТ посебен дел спо-
ред вкупната вредност на целата зграда. 

Член 7 
Градежната парцела на која е подигната зграда 

што во целост или делумно е во етажна сопстве-
ност и деловите од зградата што и служат на згра-
дата како целина или само на некои нејзини посеб-
ни делови,' сопствениците ги користат според на-
мената на земјиштето' и на тие делови од зградата. 

- Правата што сопственикот ги има на градеж-
ната парцела на која е подигната зградата и на дело-
вите од зградата што и служат на зградата како 
целина или само на некои неј,зини посебни делови, 
неделиво се поврзани со неговиот посебен дел од 
зградата, та сите промени во правата на овој дел 
од зградата се однесуваат и на тие права. 

Член 8 
Како нова зграда во смисла на овој закон се 

смета зградата ЧЈЈЈЅ изградба е довршена по,15 мај 
1945 година, како и зградата на чии преправки по 
ОВОЈ ден е потрошен износо,т што преминува една 
половина од -вредноста на зградата. 

Како нов дел на зграда во смисла на овој закон 
се смета и посебниот дел од зграда дограден по 
15 мај 1945 година во зграда довршена пред овој 
Ден. 

Г л а в а II 
Права и обврски ,на сопственикот на посебен дел 

од зграда 
Член 9 

Сопственикот на посебен дел од зграда има 
право ТОЈ посебен дел да го отуѓи. 

Сопственикот на посебен дел од зграда е дава-
тел на користење или во закуп" на тој посеб,ен дел 
во смисла на Законот за 'станбените односи и Зако-
нот за деловните згради и простории. 

Член 10 
Сопственикот на стан како посебен дел од згра-

да може ТОЈ стан да го користи самиот или да му 
го даде на користење на друг, како носител на 
станарско право. 

Договорот за давање на стан како посебен дел 
од зграда на користење на друг го склучува соп-
ственикот на ТОЈ посебен дел. 

Член 11 
Врз основа на договорот од членот 10 на овој 

Закон сопственикот на стан како псебен дел од 
зграда има право на станарина која се определува 
според посебни прописи. , 

Сопственикот на деловна просторија како посе-
бен дел од зграда, што таа просторија ја издал, во 
закуп, има право на закупнина под условите што 
се предвидени со посебни прописи. 

Член 12 
Со договорот за користење на стан како посе-

бен дел од зграда може да се определи сопствени-
кот на станот да има право да го откаже договорот 
и од причината што во тој стан има намера да се 
усели то ј или член^ на неговото семејство со кој 
живее заедно', или друг член на неговото потесно 
семејство. 

Отказ на договорот" за користење на стан не 
може да се даде, од" причинат^ од ставот 1 на овој 
член, за ден што паѓа пред истекот на една година 
од денот на склучувањето на договорот. 

Кога отказот се дава од таа причина, отказниот 
рок изнесува три месеци, ако не е договорен подолг 
отказен рок. 

Судската одлука со која е определено носителот 
на станарското право да се исели од станот врз ос-
нова на отказот што му е даден според одредбите 
од ст. 1, 2 и 3 на ОВОЈ член, може присилно да се 
изврши иако на носителот на станарското право не 
му е обезбедено нужно сместување. 

Член 13 
Сопственикот на стан како"посебен дел од згра-

да има право на уселување во ТОЈ стан, ако е пра-
зен, како и право, согласно со одредбите на Законот 
за станбените односи, да го замени станот што го 
користи за стан во негова сопственост. 

Член 14 
Сопственикот на посебен дел од зграда ги, има 

во поглед на управувањето на таа зграда оние права 
кои според посебни прописи му припаѓаат на носи-
телот на станарското право односно на закупувачот, 
без оглед дали во тој посебен дел живее, односно 
без оглед да,ли тој посебен дел го користи за вр-
шење на де,ловна дејност. 

Со одредбата од ставот 1 на овој член во по-
глед на управувањето на зградата, не се засегнува 
во правата на трето лице што тој посебен дел го 
користи како станар или закупец. 

' Член 15 
Сопственикот на стан или на деловна простори-

ја како посебен дел од зграда што самиот го ко-
ќо рис ти тој стан или таа деловна просторија, е дол-
жен да ги поднесува трошоците за текушта одржу-
вање на тој посебен дел. 

^ Член 16 
Сопственикот на стан како посебен дел од згра-

да што самиот го користи тој стан, е должен да 
уплатува во фондот на зградата соодветен дел тро-
шоци за управување на зградата и дел трошоци за 
одржување л поправки на заедничките делови на 
зградата што послужат на зградата како целина од-
носно само на некои нејзини посебни делови 
(член 5). 

Височината на износот што сопственикот на 
посебниот дел од зграда е должен да го уплатува / 
според одредбата од ставот 1 на овој член се утвр- / 
дува со договорот што го склучува ТОЈ СО куќниот / 
совет. 

АКО договорните страни не можат да се спого-
дат, височината на овие износи ќе ја утврди стан-
бениот орган на собранието на општината. 

АКО сопственикот на стан како посебен дел од 
зграда не го користи самиот тој стан, носителот на 
станарското право во таквиот стан му го плаќа 
вкупниот износ на станарината на куќниот совет, 
КОЈ го роспределува тој износ според одредбите од' 
Законот за станбените односи, а делот на станари-
ната за амортизација му го исплатува на сопстве-
никот на станот, ако се плаќа амортизација. 

" Член 17 
Сопственикот на деловна просторија како посе-

бен дел од зграда што самиот ја користи таа делов-
на просторија е должен да ги уплатува во фондо-
вите на зградата износите што тој би требало да ги 
уплатува кога тој посебен дел би се користел како 
стан. 
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Сопственикот на деловна просторија како по-
себен дел од зграда што таа деловна просторија му 
ја дал на друг во закуп или во подзакуп, е должен 
да го уплатува во фондот за станбена изградба 
процентот од закупнината што го пропишало собра-
нието на општината, а од остатокот на закупнината 
е должен во фондовите на зградата да ги уплатува 
износите што би требало да ги уплатува кога тој 
посебен дел би се користел како стан, 

Член 18 
Кога здобивањето или загубата на некое право 

на граѓанин зависи од височината на неговиот до-
ход, во доходот не се засметуваат приходите што 
произлегуваат од посебни делови од нова зграда, 
и тоа за време од, 20 години, сметајќи од истекот на 
годината во која е завршена изградбата на зградата. 

Ако е изградбата на зградата завршена пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон, соп-
ственикот на зградата не може да го остварува пра-
вото од ставот 1 на ОВОЈ член за времето што из-
минало до тој ден. 

Член 19 
Сопственикот на посебен дел од зграда ги врши 

на СВОЈ трошок поправките со цел за одржување 
на СВОЈОТ посебен дел од зградата во исправна со-
стојба. 

Сопственикот е должен на свој трошок да ги 
изврши поправките на својот посебен дел,, ако е 
тоа неопходно за да се отстрани штетата за посеб-
ниот дел на друг сопственик или за деловите од 
зградата што и служат на зградата како целина или 
само на посебен дел на друг сопственик. 

Член 20 
Сопственикот на посебен дел од зграда може, 

во согласност со градежните прописи, на свој тро-
шок да врши преправки на СВОЈОТ посед ЗН дел од 
зградата ако се тие преправки не се засегнува во 
посебен дел на друг сопственик или во деловите 
што и служат на зградата како целина или на по-
себен дел на друг сопственик. 

Сопственикот не може ма својот посебен дел да 
врши преправки што би можеле да го нарушат ар-
хитектонскиот лик на зградата, или да ја намалат 
сигурноста или стабилноста на зградата или на за-
еднички или посебен дел на друг сопственик, или на 
овие делови инаку да им сторат штета. 

Член 21 
Поправките на деловите од семејна станбена 

зграда во сопственост на граѓани што и служат 
на зградата како целина, како и преправките на 
таква зграда, можат да се вршат врз основа на спо-
годба на сопствениците од сите посебни делови на 
зградата, 

Поправките на деловите од семејна станбена 
зграда во сопственост на граѓани што им служат 
само на посебните делови на некои сопственици се 
вршат врз основа на спогодба на тие сопственици. 

Ако до спогодба не дојде, општинскиот суд на 
предлог од еден од заинтересираните сопственици 
на посебен дел ќе одлучи во вонпроцесна постапка 
дали ќе се извршат определени поправки односно 
преправки, водејќи при тоа сметка за тоа дали так-
вите поправки односно преправки се целесообразни 
и оправдани. 

Бо случајот од ставот 3 на овој член судот 
истовремено ќе одлучи кои сопственици и во која 
сразмера ги поднесуваат трошоците на поправките 
односно преправките, при што ќе води сметка за 
тоа на кои посебни делови и во КОЈа мера им ко-
ристат поправките или преправките што треба да 
се извршат. 

Член 22 
Одделни прашања за одржувањето, поправките 

и преправките можат со општите услови или со до-
говорот за заемните односи (член 24) да се уредат 
и поинаку отколку што е пропишано со овој закон 
(чл. 19, 20 и 21). 

Член 23 
Одредбите од озаа глава што се однесуваат на 

правата и обврските на сопственикот на посебен 
дел од семејна станбена зграда во граѓанска соп-
ственост, согласно важат и во поглед на правата и 
обврските на сопствениците на оние долови од 
истата зграда на кои не постои етажна сопственост 

Г л а в а Ш 
Заемни односи на сопствениците на посебни делови 

од зграда 
Член 24 

Заемните односи на сопствениците што произ-
легуваат од етажната сопственост во една зграда, 
се определуваат со општите услови или со до-
говор. 

Член 25 
Кога сопственикот на зградата или инвестито-

рот, општината или друг корисник на зградата бара 
укнижување на етажна сопственост на сите посебни 
делови од зградата, ТОЈ може заемните односи на 
сопствениците на тие посебни делови да ги опре-
дели со општите услови при укнижувањето на таа 
сопственост. 

Општите услови се задолжителни за сопствени-
ците на посебни делови од зграда. 

Општите услови му се поднесуваат на одобру-
вање на општинскиот орган на управата надлежен 
за станбените работи, КОЈ може да го ускрати одо-
брувањето само ако општите услови се во спротив-
ност со законот или со прописот на собранието на 
општината. 

Собранието на општината може да донесе рам-
ковни прописи за општите услови. 

Член 26 
Во општите услови мораат да бидат определени 

посебните делови од зградата и деловите од зградата 
што и служат на зградата како целина или само на 
некои нејзини посебни делови, како и обемот и 
начинот на користењето на тие делови. 

К а ј семеј на станбена зграда општите услови 
мораат да содржат и одредби за управувањето на 
зградата^ 

Ако во поглед на семејна станбена зграда оддел-
ни прашања на одржувањето, поправките и пре-
правките треба да се уредат поинаку одошто е тоа 
определено со овој закон (чл. 19, 20 и 21), општите 
услови мораат да содржат и одредби за начинот на 
кој се уредени тие прашања 

Општите услови можат да содржат и други 
одредби. 

Член 27 
Ако заемните односи на сопствениците не се 

определени со општите услови, тие односи мораат 
да се определат со договор врз основа на кој соп-
ственикот на посебен дел ја пренесува врз друго 
лице сопственоста на тој посебен дел. 

Договорот за заемните односи мора да ги со-
држи истите одредби што ги содржат и општите 
услови. 

Член 28 
Одредбите од договорот за заемните односи по-

меѓу сопственикот и лицето врз кое тој ја пренесел 
сопственоста на посебниот дел од зградата има^т 
правно дејство и спрема подоцнежните прибавувачи 
на други посебни делови од истата зграда. 

Член 29 
Договорот за заемните односи мора да биде 

писмен, а потписите на договорните страни мораат 
да бидат заверени од надлежниот орган. 

Договорот што не е направен во таа форма нема 
правно дејство. 

Член 30 
Правниот следбеник на сопственикот на посеб-

ниот дел од зградата стапува во правата и обвр-
ските на својот претходник што се утврдени со 
општите услови или со договорот за заемните 
односи. 
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Член 31 
Општите услови за заемните односи, како и до-

говорот за заемните односи, можат да се менуваат 
со писмена согласност од сопствениците на посеб-
ните делови, до чии права се однесува таа измена. 

Општинскиот суд во вонпроцесна постапка, а по 
предлог од мнозинството на сопствениците на по-
себните делови, ќе определи дали ќе се извршат 
промени во општите услови и во договорот и про-
тив волјата на другите сопственици, водејќи при 
тоа сметка дали таквите промени се целесообразни 
и оправдани. 

Член 32 
Ако зграда делумно пропадне или стане неупо-

треблива, таа ќе се поправи според одредбите од 
договорот или според дополнителна спогодба на соп-
ствениците на посебните делови. 

АКО СО договорот не се предвидени такви по-
правки ниту сите сопственици на посебните де-
лови дополнително се спогодиле за тие поправки, 
сопствениците што се спогодиле за тоа имаат право 
да ги откупат посебните делови на другите соп-
ственици. 

Ако сопствениците не се спогодат за откупната 
цена, неа ќе ја утврди судот во вонпроцесна постап-
ка според прометната вредност на тие посебни 
делови. 

Ако не дојде до откуп, зградата ќе се продаде 
по барање на некој од сопствениците, преку суд 
на јавна продажба. 

Цената - постигната со јавна продажба ќе се 
раздели помеѓу сопствениците на посебните делови 
сразмерно со прометната вредност на нивните де-
лови спрема вкупната прометна вредност на целата 
зграда, земајќи ја предвид вредноста на посебните 
делови и на целата зграда на денот на јавната 
продажба. 

Член 33 
Одредбите од оваа глава согласно важат и во 

поглед на заемните права и обврски на сопствени-
ците на посебни делови и на сопствениците на оние 
делови од истата зграда на кои не постои етажна 
сопственост. 

Г л а в а IV 
Право на предимствено купување на носителот на 

станарското право 
Член 34 

Граѓанин или правно лице што има намера да 
продаде семејна станбена зграда или стан како по-
себен дел од зграда, е должен таа зграда или тој 
дел од зграда, со препорачано писмо Или со подне-
сок преку суд, да му ја понуди на продажба на 
лицето што на станот во таа зграда или на поспан 
дел од зградата има станарско право-и да му ја 
соопшти цената и условите на продажбата. 

Ако лицето на кое му е сторена понудата не из-
јави во рок од 30 дена од денот на соопштувањето 
на понудата дека ја прифаќа понудата, понудувачот 
може зградата или посебниот дел од зградата да 
му ја продаде на друг, но само под истите услови 
или за повисока цена. 

Кога според условите на понудата цената треба 
во целина или делумно да се исплати во готово, из-
јавата за прифаќање на понудата може да има 
дејство само ако лицето на кое му е сторена 
понудата му го положи во рокот од ставот 2 на овој 
член на понудувачот или кај општинскиот суд на 
чие подрачје се наоѓа зградата целиот износ што 
според понудата треба да се исплати во готово. 

Член 35 
Ако граѓанин или правно лице продаде семејна 

станбена зграда или стан како посебен дел од 
зграда а на лицето што на стан во таа зграда или 
на стан како посебен дел од зграда има станарско 
право не му стори понуда во смисла на членот 34 
од овој закон, ова лице може по судски пат да 6' о а 
продажбата да се поништи и сопственикот нему под 
истите услови да му ја продаде семејната стан-
бена зграда или тој посебен дел од зградата. 

Тужбата поради повредата на правото на пре-
димствено купување може да се подигне во рок 
од 30 дена од денот кога имателот на правото на 
предимствено купување узнал за продажбата и за 
условите на продажбата. 

Но, без оглед на тоа кога имателот на правото 
на предимствено купување узнал за продажбата 
и за условите на продажбата, тужба порани по-
вреда на правото на предимствено купување не 
може да се подигне по истекот на шест месеци од 
денот на извршеното пренесување во земјишните 
книги, а по истекот на една година од тој ден а::о 
зградата или посебниот дел од зградата му биде 
понудени за повисока цена од онаа по која е из-
вршена продажбата или со потешки услови, или 
продажбата е прикриена со замена, подарок или 
на друг начин. 

Тужителот е должен во рокот за подигање на 
тужбата поради повреда на правото на предимствено 
купување да ги положи каЈ општинскиот суд на 
чие подрачје се наоѓа зградата износите на име на 
куповната цена што според склучениот договор 
стасале за плаќање до денот на подигањето на 
тужбата. 

Г л а в а V 
Укнижување на етажнага сопственост 

Член 36 
Сопственикот на зграда односно давателот на 

користење или во закуп на зграда што не е во 
етажна сопственост може да бара укнижување на 
сопственоста на одделен посебен дел, на повеќе 
посебни делови или на сите посебни делови од таа 
зграда што можат да бидат предмет на етажна соп-
ственост. 

Член 37 
За укнижување на сопственоста на посебни ле-

лови од зграда потребно е на земјишнокнижниот 
суд да му се поднесе планот на посебните делови 
од зградата. 

Планот на посебните делови од зградата мора 
да ја содржи земјишнокнижната ознака на земјиш-
тето на кое е подигната зградата, површината на 
тоа земјиште, ознаката на зградата по улицата, 
куќниот број и посебниот назив, цртежите од кои 
јасно се гледа распоредот на зградата пред делбата, 
ознаката, положбата и мерите на посебните делови 
од зградата на кои се бара укнижување на етажна 
сопственост, како и ознаката, положбата и мерите 
на деловите од зградата што и служат на зградата 
како целина или само на некои посебни делови од 
зградата. 

Ако е зграда во етажна сопственост подигната 
на градежна парцела во граѓанска сопственост, пла-
нот на посебните делови од зградата мора да ја со-
држи и вредноста на секој посебен дел пресметана 
во проценти според вкупната вредност на целата 
зграда. 

Вредноста на посебните делови од зградата на-
значена во планот, служи само за пресметување на 
делот со кој одделни сопственици на посебни де-
лови учествуваат во идеалната сопственост на гра-
дежната парцела на која е подигната зградата (член 
6 став 2). 

Член 38 
Планот на посебните делови од зградата мора 

да биде изработен од стручно лице (проектантот 
организација, инженер, архитект, техничар) и пот-
врден од надлежниот општински орган на управата. 

Во потврдата мора ,посебно да се истакне дека 
во планот означените посебни делови од зградата 
можат да бидат предмет на етажна сопственост, ка-
ко и дека е во планот правилно утвредена сразме-
р н а на вредноста на посебните делови според вку-
пната вредност на целата зграда (член 37 став 3). 

Член 39 ' -
Етажната сопственост се запишува во посеб-

ната земјишна книга што ја носи ознаката „Етажна 
сопственост" („Е"). 
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Градежната парцела и зградата врз која е зас-
нована етажна сопственост се отпишуваат од вло-
шката на земјишната книга во која земјиштето со 
зградата било запишано. 

Член 40 
За секоја градежна парцела со зграда во етажна 

сопственост што е подигната на неа ќе се основе 
посебна земјишнокнижна влошка во книгата „Е". 

Градежната парцела со зградата во етажна соп-
ственост сочинува посебно земјишнокнижно тело. 

Член 41 
Во земјишната книга „Е" за секоја земјишно-

книжна влошка постои еден пописен лист, потре-
бен број сопственички листови и еден товарен лист. 

Член 42 
Во пописниот лист на книгата „Е" се запишува 

градежната парцела на која е подигната зградата 
во етажна сопственост, самата таа зграда и сите 
посебни делови од таа зграда. 

Делот од зградата врз кој не е заснована етажна 
сопственост, како и посебните делови од зградата 
во етажна сопственост, сочинуваат посебни час-
тички од исто земјишнокнижно тело. 

Во пописниот лист на книгата „Е" се забележу-
ва ознаката од збирката на исправите во која се 
наоѓа планот на посебните делови од зградата и 
општите услови или договорот за заемните односи 
на сопствениците на посебните делови од зградата. 

Член 43 
Во книгата „Е" за секоја земјишнокнижна вло-

шка постојат онолку сопственички листови колку 
што зградата има посебни делови во етажна соп-
ственост, како и еден сопственички лист за делот 
од зградата врз кој не е заснована етажна сопстве-
ност. 

Член 44 
Во" товарниот лист на книгата ,,Е" се запишу-

ваат товарите што го оптоваруваат целото земјиш-
нокнижно тело и неговите одделни частички. 

Товарите што се запишани во земјишнокнижна-
та влошка пред засновањето на етажната сопстве-
ност, оста.нуваат во сила и по засновањето на та-
квата сопственост и се пренесуваат во товарниот 
лист на книгата „Е". 

Овие товари можат врз основа на спогодба 
помеѓу заинтересираните лица да се пренесат и 
врз одделни частички на земјишнокнижното тело 
од книгата „Е". 

Член 45 ^ 
За книгата „Е" се основа посебна збирка на 

исправите и се води посебен именик. 
Во збирката на исправите од книгата „Е" се 

внесува и планот на посебните делови од зградата, 
како и општите услови или договорот за заемните 
односи на сопствениците на посебните делови од 
зградата. 

Член 46 V 
На подрачјето каде постојат тапии ќе се изда-

ваат при засновањето на етажна сопственост по-
себни тапии за секој посебен дел од зградата. 

Посебните тапии се запишуваат во посебната 
книга на тапиите „Е", а изворната тапија со планот 
на посебните делови од зградата, со општите усло-
ви или со договорот за заемните односи на сопстве-
ниците и со другите исправи ќе се чува во збир-
ката на исправите кон книгата на тапиите ,,Е". 

Издавањето на посебни тапии ќе се забележи 
во изворната тапија, како и во книгата на тапиите 
во која изворната тапија била воведена пред за-
сновањето на етажната сопственост, со упатување 
на книгата на тапиите „Е". 

Член 47 / 
На зградите подигнати по 23 јули 1959 година 

како ден на влегувањето во сила на Законот за 
сопственоста на делови од згради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/59) може да се заснова етажна соп-
ственост со непосредно запишување во земјишната 

книга „Е" односно со издавање посебна тапија за 
секој посебен дел од зградата. 

Засновањето на етажна сопственост според ста-
вот 1 од овој член, ќе се забележи во влошката на 
земјишната книга во која е запишувано земјиштето 
на кое е подигната зградата, со упатување на зем-
јишната книга „Е" односно во книгата на тапиите 
во која е воведена изворната тапија на тоа земји-
ште, со упатување на книгата на тапиите „Е". 

Член 48 
Правните правила за внатрешното уредување, 

основањето и исправањето на земјишните книги, 
како и другите важечки правила на земјишнокни-
жното право и на постапката согласно ќе се при-
менуваат и на книгата „Е", ако со овој закон и со 
посебни прописи не е нешто друго определено. 

На подрачјето каде постојат тапии или други 
јавни исправи во кои се запишува сопственоста на 
земјиштата и зградите, при засновањето и пре-
несувањето на етажна сопственост согласно ќе се 
применуваат соодветните правни правила за запи-
шувањето на правните односи во врска со недви-
жностите, ако со овој закон и со посебни прописи 
не е нешто друго определено. 

Г л а в а VI 
Преодни и завршни одредби 

Член 49 
Секој сопственик на идеален дел од зграда има 

право да бара неговата идеална сопственост да се 
преправи во етажна сопственост на определен посе-
бен дел од зграда, ако е тоа можно со' оглед на 
вредноста на тој идеален дел, големината на згра-
дата, бројот на нејзините простории и нивниот ра-
според. 

Ако сите сопственици на идеални делови се со-
гла-сат идеалната сопственост да се преправи во 
етажна сопственост, тие се должни за тоа да на-
прават писмен договор 

Ако не дојде до спогодба на сите сопственици, 
по барањето за преправање на идеалната сопстве-
ност во етажна сопственост решава според прави-
лата на вонпроцесната постапка општинскиот суд 
на чие подрачје се наоѓа зградата. 

Член 50 
Сопствениците на идеални делови од зграда мо-

жат со договор да определат одделните посебни де-
лови од зградата да ги користат како сопственици 
на тие делови додека својата идеална сопственост 
не ја преправат во етажна сопственост според ва-
жечките прописи. 

Меѓусебните односи на сопствениците што склу-
чиле договор според одредбата од ставот 1 на овој 
член се уредуваат според одредбите од овој закон, 
и тоа со договор. 

Член 51 
Прописите на собранието на општината со кои 

се предвидува плаќање на покачен износ на ста-
нарината за вишок на станбениот простор, нема да 
се применуваат на станот како посебен дел од згра-
да во кој живее сопственикот на тој стан. 

Член 52 
Запишувањата на сопственоста на посебни де-

лови од зграда извршени пред 23 јули 1959 година 
како ден на влегувањето во сила на Законот за 
сопственоста на делови од згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/59) согласно со прописите што 
биле во сила во времето на извршеното запишува-
ње, остануваат во важност, но ќе се сообразат со од-
редбите од овој закон. 

Член 53 
Запишувањето на сопственоста на посебен дел 

од зграда што според Законот за национализација 
на зградите и на градежното земјиште е национали-
зиран со правносилно решение од надлежниот ор-
ган, запишувањето на сопственоста на посебен дел 
од национализирана зграда што врз основа на тој 
закон со правносилно решение од надлежниот орган 
е оставен во сопственост на поранешниот сопственик, 
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како и запишувањето на сопственоста на посебен 
дел од зграда што е утврдена со решение донесено 
врз основа на тој закон, ќе ,се изврши по барање 
на сопственикот,, врз основа на самите тие решенија. 

Во случаите од ставот 1 на овој член не е по-
требно до земјишнокнижниот суд да се поднесува 
планот на посебните дедови од зградата (член 37), 
а во збирката на исправите од книгата „Е" се ,вне-
сува само правносилното решевме од комисијата за 
национализација врз основа на кое е извршено 
запишувањето. 

Член 54 
Поблиски прописи за укнижувањето на етажна-

та сопственост, како и за водењето на земјишната 
книга „Е“ и на книгата на тапиите „Е" ќе донесе 
СОЈУЗНИОТ секретар да правосудство, 

Со овие прописи ќе се определат и роковите 
во вд треба да се извршат одделни дејствија во 
врска со устројството на книгата „Е", како и ро-
ковите во ,кои постојните запишувања на сопстве-
носта на посебни лелови од зграда треба да ое 
сообразат со одредбите од овој закон (член 52). 

750. 

Врз основа на членот 27 од За,конот за измени 
и дополненија на Законот за деловните згради и 
простории (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65). 
Законодавно - правната комисија на Сојузната скуп-
штина на својата седница од 12 јули Г965 година го 
утврди долу изложениот пречистен текст на Законот 
за деловните згради и простории. 

Пречистениот текст на Законот за деловните 
згради и остории то опфаќа Законот за деловните 
згради и простории („Службен лист на ФНРЈ", "бр. 
16/59) к неговите измени м дополненија објавени во 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/59 и 12/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 11/65, во кои е означено 
времето на влегувањето во сила на тој закон м на 
неговите измени и ,дополненија,. 

АС бр. 26? 
12 јули 1ВТ ш д а е а 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зековиќ, с. ф. 

З А К О Н 
ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

( п р е ч и с т е н текст) 
Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Деловните зграда м простории во општествена 
сопственост ги управуваат работните и други само-
управни организации и државните органи. 

Оние деловни згради што, согласно со одредбите 
од Законот за национализациј,а на наемните згради 
и на градежното земјиште, се во граѓ,анска сопстве-
ност, ги управуваат нивните сопственици на начи-
нот определен со овој закон. 

Член 2 
Деловните простории во општествена сопственост 

органите на управувањето на зградите се должни 
да ги издаваат во закуп, ако самите не ги користат. 

Деловните простории во граѓанска сопственост 
може сопственикот на зградата да ти издава во 
закуп под условите определени во овој закон. 

Член 3 
Како деловна зграда, во смисла на овој закон, 

се смета зграда наменета за вршење деловни деј-
ности. ако во претежен дел и се користи за таа цел, 

Зградите што ,спаѓаат во основните средства на 
работните и други самоуправни организаци,и секогаш 
се сметаат како деловни зграда. 

Решение за тоа дали зградата се смета како 
деловна донесува, во случај на сомневање, станбе-
ниот орган на собранието на општината. 

Член 4 
Како деловна просторија, без -оглед на тоа дали 

се наоѓа во деловна или станбена зграда, се смета 
една или ,повеќе простории наменети за вршење на 
деловна дејност на еден корисник, кои, по правило, 
составуваат градежна целина и имаат одделен 
главен влез. 

Како деловни дејности, во смисла не овој закон, 
ое сметаат дејностите на работните ш даути само-
управни организации, општествено-политичките ор-
ганизации, здруженијата на граѓани, државните 
органи, граѓанските правни лица, приватните зана-
етчиски и угостителски дуќани и ма самостојните 
занимања, како и други слични дејности. 

Член Ђ 
Собранието на општината определува со општ 

распоред кои деловни простории, особено кфи локали, 
можат да служат само за определени потреби. 

За таа цел, -собранието на општината може да 
донесе пропис деловните простории во зградите што 
се наоѓаат во определени улици или делови на улици 
да можат да се користат само за вршење на опре-
делени видови деловни дејности или на дејности на 
општествено-политичките организации, да не смеат 
да се користат за вршење н а определени в и -
дови деловни ,дејности или на дејности на опште-
ствено-политичките организации. 

^ Член 6 
Собранието на општината може да донесе пропис 

зградите што се подигаат на определено подрачје на 
општината да мораат да имаат деловни простории 
за определени деловни дејности,, ве согласност со 
урбанистичкот план односно со одлуката што го 
заменува тој план. 

Член 7 
Просториите наменети за живеење не смеат да 

се издадат во закуп како деловни простории, 
"Во кои случаи и под кои услови носителот н а 

станарското право може одделни простории во -сво-
јот стан да користи за вршење деловна дејност про-
пишува Законот за станбените односи 

Член 8 
Закупот на деловни простории се заснова со 

спогодба на закуподавецот и закупувачот 
Собранието на општината може да донесе пропис 

за тоа кои деловни простории и во кој случај ќе се 
даваат во закуп по пат на јавно наддавање. 

Член 9 
Височината на закупнината за деловните про-

стории се определува со спогодба на закуподавецот 
и закупувачот. 

Општинското собрание може да пропише изно-
сот на закупнината да не може да биде понизок од 
износот кој се добива со примена на начелото за 
утврдување на станарината. 

Член 10 
Собранието на општината може да донесе пропис 

за определувањето на делот од закупнината за де-
ловните простории во деловна зграда кој се уплату-
ва во општинскиот фонд за станбена изградба. 

Член 11 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

закупот, не се применуваат на случаите на привре-
мено користење на деловни простории заради одр-
жување приредби, предавања, конгреси или за други 
слични цели. 

Член 12 
Како станбен орган, во смисла на овој закон, 

се смета органот на управата на општинското собра-
ние надлежен за станбените работи. 
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Член 13 -
Како нова деловна зграда, во смисла на овој 

закон, се смета зграда чија изградба е довршена по 
15 мај 1945 година, како и деловна зграда на чии 
преправки по тој ден е потрошен износ кој надми-
нува една половина од вредноста на зградата. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
новите деловни згради, се применуваат и на делов-
ните простории доградени по 15 мај 1945 година на 
зграда чија изградба е довршена пред тој ден. 

Член 14 
Во град поделен на општини, градскиот собор ги 

донесува прописите што според одредбите од овој 
закон ги донесува општинско собрание, а ако нема 
градски собор, тие прописи ги донесува околиското 
собрание. 

Градскиот собор односно околиското собрание 
може врз општинските собранија дато пренесе овла-
стувањето за донесување на одделни прописи од 
ставот 1 на овој член. 

Г л а в а II 
ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАКУП 

Член 15 
Деловна просторија врз која има право на кори-

стење работна организација, може да им се д а в а л о 
закуп на општествени правни лица (работна орга-
низација, општествено-политичка заедница, опште-
ствено-политичка организација, здружение на гра-
ѓани), на граѓански правни лица и на граѓани. 

Член 16 
Општествено-политичка организација, друго 

здружение на граѓани или граѓанско правно лице 
може деловната просторија врз КОЈ а има право на 
сопственост да им ја дава во закуп на општествени 
правни лица, граѓански правни лица и граѓани, само 
ако привремено од оправдани причини самиот соп-
ственик не може да ја користи таа просторија 

1 1 Член 17 
Деловните простории можат да им се даваат во 

закуп на општествено-политички организации,.дру-
ги здруженија на граѓани, граѓански правни лица и 
граѓани само ако деловната просторија им е потреб-
на за вршење на нивната дозволена дејност. 

^ " Член 18 
Деловните простории врз кои имаат право на 

сопственост ' граѓаните можат да ги даваат во закуп. 
Деловната просторија, што му е оставена во соп-

ственост според Законот за национализација на на-
емните згради и на градежното земјиште заради 
вршење на неговата дозволена деловна или друга 
дејност, граѓанинот може да ја даде во закуп на 
определено време ако е повикан на воена должност 
или кога е спречен со болест или со некоја друга 
оправдана причина за извесно време да ја врши сво-
јата деловна или друга дејност во таа просторија. 

Ограничувањето од ставот 2 на овој член не се 
применува на деловните простории како што се мали 
магацини и мали визби, гараж,и и стопа,нски (еко-
номски) згради кои според Законот за национали-
зација на наемните згради и на градежното земјиште 
му се оставени во сопственост на сопственикот. 

Член 19 
За закуп на деловни простории закуподавецот 

и закупувачот склучуваат договор, 
Член 20 

За закупот на деловни простории во деловна 
зграда што е во општествена сопственост'договорот 
го склучува како закуподавец организацијата што 
ја управува зградата. 

Ако е деловната зграда во општествена сопстве-
ност поделена на посебни ,делови (етажна сопстве-
ност), за закупот на деловните простории што сочи-
нуваат посебен дел од зградата договорот го склу-

чува како закуподавец организацијата што има пра-
во на користење на тој посебен дел. 

Договорот за закуп на деловни простории во 
деловна зграда во граѓанска сопственост го склучу-
ва како закуподавец сопственикот на зградата. 

Член 21 
Договорот за закуп на деловни простории треба 

Да -содржи особено: 
1) назначување на- договорните страни; 
2) назначување на деловните простории и згра-

дата во која тие се наоѓаат; 
3) назначување на деловната дејност што заку-

пувачот ќе ја врши ро деловните простории; 
4) одредби за користењето на заедничките уреди 

и простории во зградата; 
5) одредба за тоа дека е договорот склучен на 

неопределено време, или на" определено време со на-
значување'на тоа време; 

6) износи на закупнината и на надоместокот за 
користење на уредите, како и време на нивното 
плаќање; 

7) одредби за отказот и отказните рокови, кога е 
договорот склучен на неопределено време; 

8) место и датум на склучувањето на договорот 
и потписи на договорните страни. 

Член 22 ч ' " 
Договорот за закуп на деловни простории се 

склучува писмено, 
Договорот што не е склучен во писмена форма, 

нема правно дејство. 
, Одредбите од ст, 1 и 2 ма овој член важат и за 

промените во договорот за закуп на деловни про-
стории. 

Закуподавецот и закупувачот се должни на 
станбениот орган на општинското собрание да му го 
покажат на негово барање писмениот договор за 
закуп. , 

Член 23 
Закупувачот не смее да се усели во делов-ните 

простории пред да се склучи договор за закупот 
Станбениот орган на општинското собрание ќе 

му наложи со решение, на барање од овластеното 
лице, испразнување на деловна просторија на лице 
што таа просторија ја држи без договор. 

Член 24 
Ако закупувачот без оправдана причина не се 

усели во ,деловните простории во рок од 30 дена од 
денот кога според договорот се здобил со правото 
на уселување, овој договор-престанува да важи. 

Како уселување се смета и подготвувањето на 
деловните простории за уселување, како и внесува-
њето на делови инвентар во просториите. 

Договорот за закуп престанува да важи и кога 
закупувачот без оправдана причина не започне во 
рок од 30 дена од денот на уселувањето да ја врши 
деловната дејност заради која е склучен договорот 
за закуп. 

Член 25 
Ако двајца закупувачи склучиле одвоено по-

себни договори за закуп на исти деловни простории, 
право на уселување има закупувачот чиј договор е 
порано склучен, освен ако другиот закупувач се 
уселил во деловните простории, а во времето на 
уселувањето не знаел дека договорот за закуп на 
тие деловни простории со првиот закупувач е пора-
но склучен. 

Закупувачот што полага право на уселување мо-
же да поднесе тужба до општинскиот суд против 
другиот закупувач и, да бара овој да се исели од 
деловните простории. 

Член 26 
. При предавањето на деловната просторија и уре-

дите на закупувачот се составува посебен записник 
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во кој се внесуваат податоците за состојбата во која 
се наоѓаат таа деловна просторија и уредите. 

Овој записник го потпишуваат договорните 
страни и настојникот на зградата, ако го има. 

Член 27 
Ништовна е спогодбата со која една страна И 

ветила имотна корист на другата страна со цел оваа 
нејзе или на некој друг да му ги издаде деловните 
простории во закуп. 

Ништовна е спогодбата со која закуподавецот 
или трето лице му ветило на закупувачот имотна 
корист ако закупувачот ги испразни деловните про-
стории за да се усели во нив. закуподавецот, тоа 
трето лице или некој друг. 

Ништовна е спогодбата со која на едната страна 
и е ветена имотна корист ако се откаже од склучу-

вање или од веќе склучениот договор за закуп 'на 
деловните простории, со цел таков договор да склу-
чи другата страна или некој дрзтг. 

Спогодбите од ст. 1, 2 и 3 на овој член се ништо-
вни без оглед на тоа во кој вид се склучени. 

Во случаите од ст, 1, 2 и 3 на овој член имот-
ната корист остварена врз основа на спогодба што 
е поништена, му припаѓа на фондот за станбена 
изградба на онаа општина на чија територија се 
наоѓа деловната просторија. 

Г л а в а ш 

ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ 
СТРАНИ 

Член 28 
Закуподавецот е должен да му ја предаде на 

закупувачот деловната просторија во состојба во 
која таа може да се употреби за целта определена 
со договорот и во таа состојба да се одржува, ако не 
е д,оговорено поинаку. 

Член 29 
Ако закуподавецот не му ја предаде на заку-

пувачот деловната просторија во состојбата во која 
бил должен да му ја предаде, закупувачот има право 
да се откаже од договорот, или да бара сразмерно 
намалување на закупнината, или на товар на заку-
подавецот да ја доведе деловната просторија во таква 
состојба, а во секој случај закупувачот има право 
и на надоместок на штетата што му е" сторена со тоа 
што деловната просторија не му била предадена во 
исправна состојба. 

Правото на избор според ставот 1 од овој член 
го има закупувачот само ако на закуподавецот прет-
ходно му определил премерен рок да ја доведе 
деловната просторија во состојбата во која бил 
должен да му ја предаде. 

Член 30 
Ако настане потреба на деловната просторија, 

заради нејзино одржување во состојбата во која 
закуподавецот мора да ја одржува, да се изврши 
поправка што паѓа на товар на закуподавецот, за-
купувачот е должен без одлагање да го извести 
закуподавецот за потребата од поправка, определу-
вајќи му за тоа примерен рок. 

Ако закуподавецот во определениот рок не ја 
изврши поправката, закупувачот има право на 
товар на закуподавецот самиот да ја изврши по-
правката или да се откаже од договорот, а во секој 
случај има право и на надоместок на штетата. 

Закупувачот може тие поправки да ги изврши 
на товар на закуподавецот, иако не го известил 
овој за потребата од поправки, ниту за извршување 
на поправките му определил примерен рок, но му 
одговара на закуподавецот за штетата што му е сто-
рена поради тоа пропуштање, освен во случај на 
итни поправки. 

Член 31 
Закупувачот има право надоместокот на трошо-

ците што ги имал за поправките што не паѓаат на 
негов товар да го остварува и со израмнување на 
износот на тие трошоци со износот на оној дел од 
закупнината што се уплатува во фондот што служи 
за одржување на зградата. 

Ова право на израмнување не му припаѓа на 
закупувачот ако ја извршил поправката а претходно 
не го известил закуподавецот за потребата од по-
правка, ниту за поправката му определил приме-
рен рок. 

Одредбата од ставот 2 на овој член не се при-
менува во случај на итни поправки. 

Член 32 -
Закупувачот е должен да ги допушти дејстви-

јата што ги презема закуподавецот заради поправки 
на деловните простории што е закуподавецот дол-
жен да ги врши. 

Закуподавецот е должен да ги врши дејстви-
јата од ставот 1 на овај член во времето и на на-
чинот со кој што помалку ќе го попречува закупу-
вачот во користење на деловната просторија. 

Член 33 
Закупувачот/е должен закупнината да ја плаќа 

во времето определено со договорот. 
Ако тоа време не е определено со договорот, 

закупувачот е должен закупнината да ја плаќа 
месечно однапред, и тоа најдоцна до петтиот ден 
во месецот. 

Член 34 
Ако' е пропишан најнизок износ на закупнината 

(член 9), а договорот за закуп на деловните прос-
тории е склучен пред да стапил тој пропис во сила 
и закупнината определена со тој договор е пониска 
од најнискиот износ утврден со прописот, закупу-
вачот има право или да го плаќа најнискиот износ 
на закупнината или да го откаже договорот за 
закупот, без оглед на времето на кое е склучен 
договорот. 

Додека не го откаже договорот, закупувачот 
е должен да го плаќа најнискиот износ на закупни-
ната утврдена со прописот, од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 35 
Закупувачот има право деловната просторија 

да ја користи само за целта определена со догово-
рот, а според другите услови од договорот. 

При користењето на деловната просторија за- -
купувачот е ,должен да постапува со сето потребно 
внимание, 

Член 36 
Закупувачот е должен да плаќа надоместок за 

трошоците на користењето на заедничките уреди 
и на вршењето на заедничките услуги во зградата, 
ако не е договорено поинаку. 

Надоместокот за тие трошоци закупувачот 
е должен да го плаќа во времето на нивната ста-
саност, ако не е договорено поинаку или ако надо-
местокот на тие трошоци не е засметан во закуп-
нината. 

Се смета дека надоместокот за трошоците не 
е засметан во закупнината ако тоа не е изречно 
договорено. 

Член 37 
Закупувачот е должен на свој трошок да ги 

изврши на деловната просторија поправките чија 
потреба самиот ја предизвикал. 

Закупувачот не одговара за влошувањето на 
состојбата на деловната просторија до кое е дој-
дено поради нејзино редовно користење, а .согласно 
со одредбите од договорот. 
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Член 38 
Закупувачот нема право без одобрение од заку-

подавецот да врши преправки на деловната прос- " 
торија. 

Член 39 
Закупувачот може дел од закупените деловни 

простории да му даде во подзакуп на друг, ако тоа 
со договорот не е исклучено. 

На договорот за подзакуп согласно ,се приме-
нуваат одредбите од овој закон што се однесуваат 
на закупот на деловни простории. 

Член 40 
По престанокот на закупот закупувачот е дол-

жен да му ја предаде на закуподавецот деловната 
просторија во состојбата во која неа ја примил, ако 
не е договорено или со овој закон определено 
поинаку. 

Г л а в а I V 
ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАКУП 

1. Престанок врз основа на. отказ 
Член 41 

Договорот за закуп на деловни простории склу-
чен на неопределено време престанува врз основа 
на отказ. 

Договорот за закуп на деловни простории склу-
чен на неопределено време не може врз основа на 
отказ да престане пред истекот на една година од 
склучувањето на договорот. 

Член 42 
За да биде отказот на закупот на деловни про-

стории полноважен, потребно е помеѓу денот на 
доставата на отказот до противната страна и денот 
кога треба да престане закупниот однос да помине 
времето определено со договорот или со овој закон 
(отказен рок). 

При тоа отказот може да се даде само за први 
или петнаесетти ден во месецот^ освен% ако е со 
договорот како ден во кој може закупот врз основа 
на отказ да престане определен некој друг ден во 
месецот. 

Член 43 
Ако не е определен со договорот, отказниот рок 

изнесува в месеци. 

Член 44 
Договорот за закуп на деловни простории се 

откажува преку суд. 
Во отказот мора да се назначи и денот кога, 

по барање од откажувачот, противната страна е дол-\ 
жна да се исели од деловните простории и да му 
ги предаде на откажувачот, односно денот до к о ј ' 
противната страна е должна да ти прими деловните 
простории. 

За постапката по отказот е надлежен општин-
ски суд. 

-Член 45 
Врз основа на отказот што го поднесол закупо-

давецот судот ќе издаде налог, ако од отказот и од 
приложениот договор за ' закуп произлегува дека " 
закуподавецот има право на отказ, како и дека 
е одржан отказниот рок предвиден со овој закон. 

Судот со н^лог ќе му наложи на закупувачот 
да ги испразни деловните простории до денот оз-
начен во отказот и да му ги предаде на откажу-
вано^ или во рок од 8 дена од денот на доставата 
на налогот да му поднесе на судот приговор про-
тив налогот. 

Со денот на поднесувањето на приговорот про-
тив налогот закуподавецот добива положба на ту-
жител, а закупувачот положба на туженик. 

На тој налог согласно се применуваат одред-
бите од Законот за процесната постапка што се 
однесуваат на платниот налог. 

Споровите врз основа на отказ на договор за 
закуп на деловни простории се сметаат итни. 

Отказот - што го поднесол закупувачот судот 
без издавање налог ќе ,му го достави на закупо-
давецот, 

Член 46 
Собранието на општината може да пропише 

закуподавецот да може да даде отказ на догово-
рот за закуп на деловни простории само од опре-
делени причини. 

Со прописот од ставот 1 на овој член^не^може 
да се ускрати правото на отказ поради причина 
што деловните простории му се потребни на заку-
подавецот или поради причина што закуподаве-
цот не е задоволен со височината на закупнината. 

Ако закуподавецот го откаже договорот затоа 
што не е задоволен со височината на закупнината, 
со прописот од ставот 1 на овој член на закупу-
вачот мора да му се обезбеди право по повод на 
отказот да предложи утврдување на закупнината 
по пат на јавно наддавање, како и право на пр-
венство на закупувачот за користење На просто-
риите ако ти прифати условите што се постигнати 
на јавното'наддавање. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди на определени категории закупувачи 
на деловни простории што вршат здравствена, со-
цијална, просветна или друга јавна служба, како 
и на определени општествено-политички органи-
зации, отказ на договорот за закуп да може да 
им се даде само со претходна согласност од со-
бранието на општината. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на 
откажувањето од договори за закуп на деловни 
простории. 

2. Престанок со истекот на договореното време 

Член 47 
Договорот за закуп склучен на определено вре-

ме престанува со истекот на времето на кое е 
склучен. 

Ако по истекот на договореното време делов-
ните простории не бидат испразнети и предадени, 
закуподавецот може со тужба да бара предавање 
на испразнетите простории 

Со прописот донесен врз основа на членот 46 
став 1 од овој закон може да се предвиди закупу-
вачот да може да му се воспротиви на барањето 
за предавање на деловните простории, ако за тоа 
барање не постојат причини поради кои закупода-
вецот би можел да го откаже договорот за закуп 
на деловните простории или да се ,откаже од тој 
договор 

1 За постапката по тужба за предавање на ис-
празнети простории е надлежен општински суд. 

Споровите по тужба за предавање на испраз-
нети простории се сметаат итни. 

Член 48 
Договорот за закуп на деловни простории склу-

чен на определено време се смета, по истекот на 
времето на кое е склучен, молчешкум обновен на 
неопределено време ако закупувачот и по вре-
мето . на кое договорот бил склучен продолжи да 
ја користи деловната просторија, а закуподавецот 
на тоа не му се противи. 

Се смета дека Закуподавецот не се противи 
ако до истекот на времето на кое е склучен дого-
ворот или на петнаесет дена по истекот на тоа 
време, писмено или преку суд не барал да му ги 
предаде просториите закупувачот. 
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3. Престанок врз основа на откажување 
Член 49 

Закуподавецот може да, се откаже од догово-
рот за закуп на деловни простории во секое време, 
без оглед на договорните или законските одредби 
за траењето на закупот: 

1) ако закупувачот, -и по опомената од страна 
на закуподавецот, ги користи деловните простории 
Противно на договорот, или им нанесува позначи-
телна штета користејќи ги без потребно внимание; 

2) ако закупувачот не ја плати стасаната за-
купнина ниту во рок од 2 месеца од денот на со-
општувањето на опомената на закуподавецот; 

3) ако закуподавецот од причина за која тој 
не е одговорен (административен пренос на пра-
вото за користење на земјиште, оштетување преди-
звикано со елементарна непогода и сл.) не може 
да ги користи просториите во кои ја вршел сво-
јата дејност, па поради тоа сака да ги користи про-
сториите што ги држи закупувачот во неговата 
зграда 

Член 50 
Закупувачот може да се откаже од договорот 

за закуп на деловни простории во секое време, без 
оглед на -договорните или законските одредби за 
траењето на закупот, ако закуподавецот во при-
мерниот рок што му го оставил за тоа закупува-
чот не ги доведе деловните простории во состој-
бата во која е должен да ги предаде односно да 
ги одржува (член 29). ' 

Член 51 
Страната што се откажува од договорот е дол-

жна на другата страна да и даде изјава за от-
кажувањето по писмен пат, како и да и го опре-
дели рокот до кој треба да ги предаде односно 
прими испразнетите простории. 

Тој рок не може да биде пократок од еден ме-
сец, сметајќи од денот кога другата страна ја при-
мила изјавата за откажувањето од- договорот. 

Член 52 ! . , 
Ако закупувачот на кој му е сторена изјава 

за откажување од договорот не ги предаде испраз-
нетите деловни цростории во рокот определен спо-
ред членот 51 од овој закон, закуподавецот може 
со тужба да бара предавање на испразнетите про-
стории. 

За постапката по тужба за предавање на ис-
празнети простории е надлежен општински суд. 

Споровите по тужба за предавање на испраз-
нети простории се сметаат итни. 

4. Други одредби за престанокот на договорот 
за закуп 
Член 53 

Ако закуподавецот не бара присилно извршу-
вање на налогот или пресудата во рок од 30 дена 
од денот кора се здобил со правото, на тоа дого-
ворот за закупот се смета молчешкум обновен на 
неопределено време, под истите услови под кои 
бил склучен, 

Член 54 
Присилното извршување на налогот или пре-

судата за испразнување и предавање на деловните 
простории се спроведува според правните правила 
на извршната постапка. 

По барање на закупувачот, извршниот суд мо-' 
же од оправдани причини да го одложи присил-
ното иселување, но најмногу за 30 дена. 

Член 55 
При предавањето на испразнетите деловни про-

стории и уредите на -закуподавецот, се составува 
посебен записник за состојбата во која се наоѓаат 
деловните простории и'уредите во времето-на пре-
давањето. 

Овој записник го потпишуваат договорните 
страни и настоЈНИКОТ на зградата, ако го има. 

Член 56 
Закупот не престанува кога трето лице со ку-

% пување или по друг основ ќе" се здобие од закупо-
давецот со зградата или со посебен дел од зградата 
во која се наоѓаат закупените деловни простории. 

Во тој случај третото лице стапува во правата 
и обврските на закуподавецот. в 

Член 57 
Одредбите од овој закон за престанокот на до-

говорот за закуп на' деловни простории согласно 
се применуваат и на престанокот на договорот за 
подзакуп на тие простории. 

Договорот за подзакуп престанува и со пре-
станокот на договорот за закуп. 

Општинското собрание може да донесе пропис 
дека договорот за подзакуп на деловни простории 
може врз основа на^отказ од давателот во подза-
куп да престане и пред истекот на времето опре-
делено со овој закон. 

Г л а в а V 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок правно лице што во деловни про-
стории ќе се усели пред да склучи договор за 
закуп. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни граѓанин со парична казна до 50.000 динари. 

Член 59 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок: - . 
1) правно лице што учествувало во склучена 

спогодба со која едната страна И ветила имотна 
корист на другата 'страна ако оваа нејзе или на 
некој друг му ги издаде деловните простории во 
закуп; 

2) правно" лице што учествувало во склучена 
спогодба со која закуподавецот или трето лице му 
ветило на закупувачот имотна корист ако закупу-
вачот ги испразни деловните простории со цел да 
се усели во нив закуподавецот, тоа трето лице или 
некој, друг; 

3) правно лице што учествувало во склучена 
спогодба со која на едната страна и е верена имот-
на корист ако таа се откаже од склучување или 
од веќе склучениот договор за закуп на деловни 
простории со цел д'а склучи таков договор дру-
гата страна или некој друг. 

Со парична- казна до 200.000 динари ќе се ка-
зни за прекршок правно лице со чие согласување 
и за чија сметка друго лице склучило некоја од 
спогодбите од ставот 1 на овој член. 

За дејствијата од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
казни граѓанин со парична казна до 50.000 динари. 

Член 60 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин кој за награда посредувал 
при склучување договор за закуп на деловни про-
стории. 

Член 61 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршоците определени во оваа глава, покрај 
правното лице, и неговиот службеник или друго 
одговорно лице што сторило прекршок вршејќи го 
дејствието од името на правното лице или пропу-
шта јќи да го изврши дејствието. 

Член 62 
Постапката по прекршоците определени во оваа 

глава ја води општинскиот судија за прекршоци 
според одредбите од Основниот закон за прекр-
шоците. 
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Г л а в а VI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Писмен договор за закуп на деловни просто-

рии склучен пред 23 јули 1959 година како ден 
на влегувањето во сила на Законот за деловните 
згради и простории („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/59) останува во сила, но во поглед на правата и 
обврските од тој договор ќе се применуваат од-
редбите од овој закон. 

Ако одредбите за отказниот - рок од договорот 
се поповолни за закупувачот од одредбите на за-
конот од ставот 1 на овој член, одредбите за отказ-
ниот рок од договорот остануваат во сила. 

Член 64 
Ако за закуп склучен пред 23 јули 1959 го-

дина како ден на влегувањето во сила на Законот 
за деловните згради и простории („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/59) не постои писмен договор, 
закуподавецот и закупувачот се должни да соста-
ват таков договор во рок од три месеци сметајќи 
од 23 јули 1959 година како ден на влегувањето 
во сила на Законот за деловните^ згради и простории 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59). 

Ако закуподавецот и закупувачот се согласат 
да не склучат писмен договор според одредбата од 
ставот 1 на овој член, договорот за закуп преста-
нува да важи. 

Ако едната страна одбива да состави писмен 
договор за закупот, другата страна може во рок од 
три месеци сметајќи од 23 јули 1959 година како 
ден на влегувањето во сила на Законот за делов-
ните згради и простории („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 16/59) со тужба да бара да се состави таков до-
говор. 

Член 65 
Деловните простории што на 23 јули 1959 го-

дина како ден на влегувањето во сила на Законот 
за деловните згради и простории („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/59) се користеле како станбени, 
можат по нивното испразнување да се користат 
само како-деловни. 

Општинското собрание може да донесе пропис 
за условите под кои деловните простории од ставот 
1 на овој член и по нивното испразнување можат 
да се користат како станбени. 

Член 66 
Со 23 јули 1959 година како ден на влегувањето 

во сила на Законот за деловните згради и про-
стории („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59) пре-
станаа да важат Уредбата за издавање во закуп на 
деловните простории и другите прописи што се во 
спротивност со одредбите од тој закон. 

751. 

Врз основа на членот 24 од Законот за орга-
низација^ и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА. 
ЊЕТО, СОСТАВОТ И ЗАДАЧИТЕ НА АДМИНИ-

СТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за основањето, составот и за-
дачите на Административната комисија на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/65) во точката 3 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и се додаваат зборовите: „да 
донесува решенија за одобрување на % склучувања 
договори за купување или продажба на земјишта 
или згради (член 37 став 1 од Законот за прометот 
со земјишта и згради — „Службен лист на ФНРЈ", 

бр 26/54, 19/55, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65.", 

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р, п. бр 144 
15 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

752. 

Врз основа на членот 10 од Законот за придо-
несите за обнова и изградба на Скопје („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/64' и 29/65), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање 

на придонесите за обнова и изградба на Скопје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) во членот 4 
точка 5 по зборот: „Словенија" се додаваат збо-
ровите: „и во мај и јуни 1965 година во Социјалис-
тичка Република Босна и Херцеговина, Социјалис-
тичка Република Хрватска и Социјалистичка Ре-
публика Србија,". 

Член 2 
Во членот 6 во ставот 5 точка 2 и во ставот 6 

по зборот: „Словенија" се додаваат зборовите: „и 
во мај и јуни 1965 година во Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Социјалистичка Ре-
публика Хрватска и Социјалистичка Република 
Србија,". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр, 2/2-8537/1 
28 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

753. 

Врз основа на членот 19 став 6 од Основниот 
закон за работните односи (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65), сојузниот секретар за труд про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАПУВАЊЕ НА 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН НА РАБОТА ВО РА-

БОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Член 1 

Странски државјанин или лице без државјан-
ство (во понатамошниот текст: странски државја-
нин) може да стапи на работа во работна или дру-
га организација (во понатамошниот текст: работна 
организација) ако ги исполнува условите кои, спо-
ред важечките југословенски прописи и општите 
акти на работната организација која го прима на 
работа, се бараат од југословенски државјани за 
односното работно место, како и посебните услови 
пропишани со овој правилник. 
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Член 2 
Работната заедница на работната организација 

може со писмен договор за работа да воспостави 
работен однос со странски државјанин само ако 
странски државјанин добил одобрение за привре-
мен престој односно постојано населување во ,Југо-
славија. 

Со договорот за работа мора да се утврди: 
1) дека на странскиот државјанин ќе му преста-

не работата во работната организација (работниот 
однос) ако го изгуби правото на привремен престој 
во Југославија или ако се поништи решението за 
неговото постојано населување во Југославија; 

2) дека странскиот државјанин во случај на 
спор со работната орга,низација за прашањата по 
основот на работата во неа ја прифаќа надлежноста 
на југословенски суд од општа надлежност. 

Член 3 
Работната организација може со склучениот до-

говор за работа да се обврзе дека дел од договоре-
ниот износ на личниот доход на странскиот држав-
јанин ќе исплатува во странски средства за плаќање 
ако располага со такви средства. 

Член 4 
Ако работната заедница на работната органи-

зација ангажира странски државјанин за работи 
или задачи чие вршење не се смета за работен од-
нос во смисла на членот 133 од Основниот закон 
за работните односи, во договорот за работа мора 
посебно да се нагласи дека со вршењето на такви 
работи странскиот државјанин не се здобива со 
правата од социјалното осигурување, а дека со за-
работката и другите права се здобива само под ус-
ловот и во обемот што со таков договор ќе се ут-
врдат (на пример кај краткотрајни ангажмани на 
артистички групи или слободни уметници за неко-
лку приредби, стручњаци — инженери, монтери и 
слично). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 103-38/65-5 
11 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд 
Ристо Џунов, с. р. 

754. 

Врз основа на членот 59, во врска со чл. 9, 14 
и 18 од Основниот закон за заштита на растенијата 
од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД 
НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСА-
ДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕ-
ЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ 
БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ НА ОВИЕ ОБЈЕКТИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
За спречување на ширењето и за сузбивање на 

карантинските и економски штетните растителни бо-
лести и штетници се врши задолжителен здрав-
ствен преглед (во понатамошниот текст: здравствен 
преглед) на објектите за производство на посадочен 
материјал (во понатамошниот текст' објектот). 

Како објекти, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат: 

1) расадниците и стаклените бавчи за произ-
водство на овошен, лозов, шумски и украсен поса-
дочен материјал; 

2) матичните насади на овошки, винова лоза и 
нивни подлоги, шумски дрвја, малини, рибизли, 
огрозди, боровинки, капини и јагодки; 

3) други објекти во кои се произведуваат сад-
ници, прпороци, фиданки, резници, и калем-гран-
чиња. 

Како посадочен материјал, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат: овошните и шумските 
садници, лозовите калеми, украсните растенија, рез-
ниците, калем-грањчињата, прпороците, изданоци-
те, кокарите, дивјачиците, фиданките и друг мате-
ријал што слуиш за подигање насади и за произ-
водство на посадочен материјал (материјал за ре-
продукција). 

Ако еден производител на посадочен материјал 
произведува посадочен материјал на повеќе про-
сторно одвоени погони, секој погон се смета како 
посебен објект. 

Член 2 
Здравствениот преглед на објектите го врши 

овластената стручна служба во смисла на членот 
9 од Основниот закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници. 

Стручњакот на стручната служба од ставот 1 
на овој член е должен состојбата утврдена со 
прегледот да ја запише во книгата на задолжител-
ниот здравствен преглед на објектот, што ја води 
држателот на објектот. 

Книгата на задолжителниот здравствен преглед 
на објектот се води според образецот што е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 3 
Посадочен материјал од објектот што не е 

здравствено'" прегледан од страна на овластената 
стручна служба, не може да се пушти во промет 
ниту да се користи за сопствени потреби. 

II. Здравствен преглед на објектите и мерки 

Член 4 
Здравствениот преглед на објектите се врши 

најмалку двапати во текот на календарската го-
дина и тоа: првпат во текот на вегетацијата - до 
1 јули, а другпат од 1 септември до 1 декември, но 
пред да се пушти посадочниот материјал во промет. 

Ако првиот здравствен преглед на објектот не 
биде извршен до 1 јули, пооадочниот материјал 
од тој објект не може да се пушти во промет ниту 
да се користи за сопствени потреби. 

Член 5 
Здравствениот преглед на објектот се врши втзз 

основа на пријава за производство на посадо^ен 
материјал. 

Пријавата од ставот 1 на овој член ја поднесува 
корисникот на објектот до надлежниот орган на 
управата до 31 март во годината во која ќе се врши 
производство на посадочен материјал. Пријавата 
мора да содржи податоци за видовите и количи-
ната на посадочниот материјал што ќе се произве-
дува, како и поблиска ознака на местото каде што 
се наоѓа објектот. 

При-јавата од ставот 1 на овој член се подне-
сува и за повторен здравствен преглед на објектот 
(член 12). 

Член 6 
Врз основа на пријавата од членот 5 на овој 

правилник надлежниот орган на управата е должен 
да обезбеди стручна служба КОЈа ќе изврши бла-
говремен здравствен преглед на објектот. 
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Член 7 
Стручњакот на стручната служба е должен во 

определениот рок да изврши здравствен преглед 
на објектот во поглед на постоењето на болести и 
штетници од чл. 10 и 11 на ОВОЈ правилник. 

На здравствен преглед подлежат објектот и сите 
насади и поединечни стебла на растојание до 100 
метра од тој објект. 

Член 8 
Ако ниту по вториот здравствен преглед на об-

јектот не се утврди постоење на зараза со каран-
тинска или економски штетна растителна болест 
или штетник од чл, 10 и 11 на овој правилник, по-
садочниот материјал од ТОЈ објект може да се 
пушти во промет односно да се употреби за Сопстве-
но производство. 

Член 9 
Ако при здравствениот преглед на објектот се 

утврди постоење на болест или штетник од чл. 10 
и 11 од овој правилник, стручњакот на стручната 
служба е должен веднаш да му поднесе за тоа 
извештај на надлежниот орган на управата. 

Врз основа на извештајот од ставот 1 на овој 
член надлежниот орган на управата ќе донесе ре-
шение со кое на корисникот на објектот во смисла 
на чл. 10 и 11 од овој правилник му се забранува 
пуштање во промет (издавање) и користење за соп-
ствени потреби на заразениот посадочен материјал 
додека трае заразата, односно решение со кое се 
наредува уништување на посадочниот материјал 
ако на друг начин не може да се сузбие заразата. 

Во решението за уништување на посадочниот 
материјал ќе се определат и рокот и начинот за 
уништување на тој посадочен материјал. 

Член 10 
Ако при здравствениот преглед на објектот или 

на растојание до 100 метра од тој објект се утврди 
постоење на карантински растителни болести и 
штетници определени со сојузен пропис, ќе се сме-
та дека е заразен посадочен материјал од ОНОЈ Б И д 
растенија на кој болеста односно штетникот е ут-
врден, без оглед на интензитетот на нападот, како 
и посадочен материјал од други видови растенија 
што таа болест односно штетник може да ги на-
падне или може да се пренесе со нив. 

Ако во земјиштето на објектот се утврди посто-
ење на нематоди карантински или економски штетни 
или на спори од рак ка ј компирот, ќе се смета дека 
е заразен целиот објект, освен матичните стебла 
и матичните насади од кои се користат резници 
и калем-гранчиња. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, ако на посадночниот материјал на објектот се 
утврди постоење на Agrobactermm tumefaciens (Е. 
F Smith et Townsend) Conn, ќе се сметаат за за-
разени: 

1) сиот посадочен материјал на објектот про-
изведен од матични стебла заразени со оваа болест 
и дневниците од објектот определени за калемење 
на оние видови овошки што оваа болест ги напаѓа, 
ако на нив се утврди и најмал процент зараза; 

2) сите садници што оваа болест ги нападнала 
на парцелите на кои се појавила болеста на повеќе 
од 5% садници; 

3) само оние садници што оваа болест ги напад-
нала на парцелите на кои се појавила болеста на 
помалку од 5% садници. 

Член И 
Ако при здравствениот преглед на објектот се 

утврди постоење на следните економски штетни рас-
тителни болести и штетници: Dothichiza populea 

Sacc. et Briard. Lophodermium pinastri Schrad., Phy-
tophthora cambivora (Petri) Buiss., Dreyfussia Niislini 
С. В., Pissodes spp, Saperda carchanas L. и Saperda 
populnea L., ќе се сметаат за заразени, и тоа: 

1) со Lophodermium pinastri Schrad. и Phytoph-
thora cambivora (Petri) Buiss.' посадочниот материјал 
од ОНОЈ вид на кој е утврдена болест, без оглед на 
интензитетот на нападот; 

2) со Dothichiza populea Sacc. et Briard: 
— сите тополови садници произведени на пар-

целите на кои е утврдена зараза на повеќе од 20% 
садници, без оглед на интензитетот на заразата; 

— оние тополови садници произведени на пар-
целите на кои е утврдена зараза на помалку од 
20% садници, на кои се наоѓаат повеќе од 3 некро-
тични дамки што опфаќаат повеќе од една поло-
вина од стеблото на садницата; 

— со Dreyfussia Niislini С. В., Pissodes spp., Sa-
perda carcharias L. и Saperda populnea L. само оние 
садници на кои. е утврден некој од овие штетници. 

Ако при прегледот на објектот се утврди посто-
ење на други растителни болести и штетници што 
со сојузен пропис се прогласени за економски штет-
ни, ќе се смета заразен посадочниот материјал на 
кој утврдената болест односно штетник предизви-
кал намалување на квалитетот или претставува 
опасност за неговиот квалитет. 

Заразениот посадочен материјал од ставот 1 на 
овој член и од членот 10 став 3 на овој правилник 

мора да се уништи. 
Садниците од парцели заразени со Agrobac-

terium tumefaciens и Dothichiza populea, кои не се 
сметаат заразени можат да се пуштат во внатре-
шен промет и да се користат за сопствена употреба 
само под услов претходно да бидат дезинфицирани 
на начинот и со средствата што се пропишани од 
надлежниот орган. 

Член 12 
Посадочниот материјал кој во смисла на чле-

нот 10 од овој правилник се смета заразен, ќе се 
смета здрав по истекот на една година од денот кога 
со повторниот преглед од страна на овластена стру-
чна служба е утврдено дека заразата повеќе не 
постои. 

За времето додека посадочниот материјал се 
смета заразен во смисла на ставот 1 од овој член, 
забрането е ново производство на посадочен мате-
ријал од оние видови растенија што односната бо-
лест или штетник ги напаѓа или со кои може да 
се пренесува. 

Забрането е пуштање во промет (издавање) или 
користење за сопствени потреби на заразен поса-
дочен материјал односно посадочен материјал кој 
во смисла на чл. 10 и 11 од овој правилник се сме-
та заразен. 

Член 13 
Посадочниот материјал кој во смисла на чл. 

10 и 11 од ОВОЈ правилник се смета здрав, може да 
се пушти во промет односно да се користи за соп-
ствени потреби. 

Стручњакот на стручната служба што го из-
вршил здравствениот преглед е должен во книгата 
на задолжителниот здравствен преглед да го за-
пише посадочниот материјал од ставот 1 на овој 
член по видови и количини. 

Член 14 
Стручњакот на стручната служба е должен 

веднаш по извршениот втор здравствен преглед да 
достави извештај за резултатите од здравствениот 
преглед на објектите до општинскиот и републич-
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киот орган на управата надлежен за заштитата на 
растенијата. 

III. Завршни одредби 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за здрав-
ствената контрола на посадочниот материјал во 
внатрешниот промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/62). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 321-33/65-6 
11 септември 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

(формат 350 X 240 шш) 

К Н И Г А 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА. ОБЈЕКТОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДО-

ЧЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 196 ГОДИНА. 

755. 

Врз основа на членот 59 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 13/65), сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ЗА-
ШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗА НАЧИНОТ НА 
ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ И ЗА КОНТРОЛА 

НА КВАЛИТЕТОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА 

I. Општа одредба 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

хемиските средства и биолошките препарати за 
заштита на растенијата (во понатамошниот текст: 
средствата) од домашно производство и од увоз што 
се пуштаат во промет на територија на Југо-
славија. 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на средства што се увезуваат во Југославија заради 
извоз, ниту на средства што се увезуваат со цел за 
доработка заради извоз или што се провезуваат 
преку територијата на Југославија. 

II. Постапка за добивање дозвола за пуштање во 
промет на средствата 

Член 2 
За добивање дозвола за пуштање во промет на 

средствата се поднесува барање до Сојузниот секре-
таријат за земјоделство и шумарство 

Барањето од ставот 1 на овој член мора да 
содржи: 

1) назив на средството за кое се бара дозвола 
за пуштање во промет; 

2) назив (фирма) и адреса на производителот на 
средството, а ако е во прашање увезено средство — 
и назив (фирма) и адреса на овластениот застапник 
на странската фирма во Југославија; 

3) податоци за тоа кои растителни болести, ште-
тници или плевели односно групи болести, штетни-
ци или плевели можат да се сузбиваат со тоа сред-
ство; 

4) физички особини на средството: боја. специ-
фична односно волуменска тежина стабилност за 
емулзии односно суспензии, точка на палењето од-
носно горењето, површински напон, рН, финост 
т. е, големина на чашичките — за прашоци и сус-
пензии, влага, хигроскопност и сл.; 

5) за хемиско средство: процент на чиста акти-
вна материја, на физичка константа на преп вратот, 
процент на секој носач односно разредувач, раства-
рувач емулгатор и на други помошни материи што 
влегуваат во состав на хемиското средство, со по-
датоци за нивниот состав. 

За синтетички и органски препарати на хеми-
ски средства се наведува и структурната формула 
на активната материја, мешаницата на изомери и 
точната содржина на активен изомер; 

6) за карболинеуми, маслени емулзии. жолти 
масла и слични хемиски средства се наведува и 
содржината на незаситени јагленоводороди, кисели 
масла (феноли), органски бази, како и податоци за 
одделни фракции на дестилација, за вискозитетот 
и испарливоста; 

7) детално упатство за употреба на средството 
и за начинот на испитување и чување (начин за 
приготвување чорба, концентрација и норма за упо-
треба). видови растителни болести, штетници или 

Реден 
број 

Датум на 
прегледот 

Утврдени растителни бо-
лести и штетници од чл. 
10 и И од Правилникот 
за задолжителниот здрав-
ствен преглед на објекти-
те за производство за по-
садочен материјал и за 
мерките за спречување и 
сузбивање на растител-

ните болести и штетници 
на овие објекти 

Зидови и количини на 
посадочон материјал 
на кои е утврдена бо-
лест односно штетник 

од колоната 3 

Наредени мерки од 
страна на надлежниот 
орган врз основа на из-
вештајот од стручната 
служба и број на ре-

шението 

За бел ешка 

1 2 1 3 4 5 6 
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плевели за чие сузбивање се препорачува сред-
ството, рекламен и пропаганден материјал, податоци 
за фитотоксичноста на средството и за неговата 
отровност за луѓето, животните и ' полезните ин-
секти. 

Ако подносителот на барањето смета дека одде-
лни податоци што треба да бидат наведени во бара-
њето претставуваат деловна тајна, тој тие податоци 
може да ги даде во посебна запечатена обвика со 
ознака: ,.Деловна тајна". Во тој случај овие пода-
тоци треба да се сметаат од страна на органот на 
управата како службена тајна. ' 

Барање се поднесува посебно за секое средство 
за кое се бара дозвола за пуштање во промет. 

Член 3 
За добивање привремена дозвола за пуштање 

во промет на средство во смисла на членот 40 став 
3 од Основниот закон за заштита на растенијата 
од болести и штетници (во понатамошниот текст: 
Законот), подносителот на барањето е должен кон 
барањето да поднесе и фото-копија или заверен пре-
пис на дозволата издадена од овластената Установа 
за заштита на растенијата на земјата во која е до-
зволена употребата на тоа средство. 

Привремената дозвола од ставот 1 на овој член 
важи додека средството не биде испитано од нај-
малку две научни установи што ќе ги определи 
сојузниот 'секретар за земјоделство и шумарство, а 
најдолго две години од денот на издавањето на при-
времената дозвола. 

Ако застапникот на странски производител во 
рок од 30 дена од денот на добивањето на привре-
мената дозвола не поднесе барање за добивање 
дозвола, од членот 40 став 1 на Законот, важењето 
на привремената дозвола престанува. 

Решение за престанок на важењето на привре-
мената дозвола донесува Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство 

Член 4 
Барањето од членот 2 на овој правилник се под-

несува во Следните рокови: 
1) за средство што се применува во текот на 

вегетацијата (освен средствата за дезинфекција на 
семе) — до 15 декември текуштата година; 

2) за средство што се применува во текот на 
мирувањето на вегетацијата — до 15 октомври те-
куштата година; 

3) за средство за дезинфекција на семе — до 1 
јули текуштата година. 

Ако барањето не се поднесе во рокот определен 
во ставот 1 од овој член, средството ќе се земе нѕ 
испитување во соодветниот рок идната година 

Член 5 
По примањето на барањето од членот 2 на овој 

правилник сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство со решение определува најмалку две 

- установи што ќе извршат испитување на средството 
за кое се бара дозвола за пуштање во промет. Ре-
шението и се доставува на секоја од установите и 
до подносителот на барањето 

На установите од ставот 1 на овој член кон 
решението им се доставува и препис на барањето 
со кое се бара дозвола за пуштање на средството 
во промет и сите прилози дадени кон барањето. 

- Подносителот на барањето е должен на устано-
вите од ставот 1 на овој член, на нивно барање, да 
им достави во рок од 15 дена заради испитување 
потребна количина мостри од средството ЕО испра-
вно запечатено пакување, со записникот за земањето 
на мострите. Мострите се доставуваат на трошок на 
подносителот на барањето (член 114 став 1 од За-
конот за општата управна постапка — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/65^ 

Мострите од ставот 3 на овој член мораат да 
се доставуваат во исправна амбалажа, така што да 
се спречи штетното влијание Брз здравјето на 
лицата што ги испитуваат или манипулираат 
со нив. 

Член 6 
Установата од членот 5 став 1 на овој пра-

вилник може да врши физички, хемиски, биолошки 
и токсиколошки испитувања само од истата мостра 
на средство што ја доставил подносителот на бара-
њето. 

Член 7 
Испитувањето на средството заради добивање 

дозвола за пуштање во промет, се состои од: 
1) утврдување на активна материја на средство-

то, според податоците што ги дал производителот; 
2) испитување на физичките особини на сред-

ството; 
3) утврдување на ефикасноста на дејството од 

средството врз болести, штетници или плевели, 
според упатствата дадени од производителот во 
барањето за издавање дозвола; 

4)" испитување на токсичното дејство на сред-
ството врз билките што се третираат заради за-
штита од болести односно штетници,' за кои се 
препорачува тоа средство; 

5) утврдување на крајните рокови до кога со 
испитуваното средство можат да се третираат бил-
ките без опасност од труење на луѓето и животните 
што користат производи од тоа растение; 

\5) утврдување на токсичното дејство на сред-
ството врз луѓето и полезните животни, ако овие 
податоци не се општо познати; 

Т) утврдување на прикладноста на средството 
за практична примена и заштита на растенијата. 

Испитувањето на исто средство во смисла на 
ставот 1 од овој член определените установи го 
вршат според единствената метода означена во 
решението од членот 5 став 1 на овој правилник. 

Член 8 Ј 

Како ефикасно хемиско средство се смета сред-
ство кое при испитувањето на терен под нормални 
услови ги дава следните резултати 

1) од средствата за сузбивање 
штетници: 
а) гасовити ^ хемиски сред-
' ства — — — — — 
б) хемиски средства против 

вошки по лисјето и сред-
ства за сузбивање штет-
ници во текот на зимата 
и вегетацијата, најмалку 

2) хемиски средства за сузби-
вање нематоди, најмалку — 

3) од средствата за сузбивање 
растителни болести: 
а) средства за дезинфекци-

ја на семето, најмалку - 99,8% ефика-
сност 

б) други средства, најмалку 95% „ 
4) хемиски средства за сузби-

вање плевели, најмалку - — 95% „ 

Член 9 \ 
Испитувањето заради утврдување отровноста на 

средството се врши во две насоки, и тоа: 
1) заради утврдување легалната (смртоносната) 

доза на средството за- луѓето и полезните животни; 
2) заради утврдување резидуелните остатоци на 

средството во растението односно во растителните 
производи третирани со тоа средство, со цел за опре-
делување на крајните рокови во кои може да се 
врши третирање на растението односно на растите-
лните производи пред нивната употреба. 

Испитувањето од ставот 1 на овој член се врши 
во лабораторија и на отворено. 

Установите што вршат испитување на средства-
та се должни да водат евиденција за извршените 
испитувања. 

100% смртност 

950/о 

95% 

\ 
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Член 10 
Установите од членот 5 на овој правилник се 

должни испитувањето на средството да го завршат 
во рок од две години од денот на примањето на 
средството за испитување. 

Ако во рок од ставот 1 на овој член немало 
појава на растителна болест, штетник или плевел 
против кои е наменето средството или ако подноси-
телот на барањето бара да продолжи испитува-
њето и по тој рок, Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство може да го продолжи овој рок. 

Член 11 
По завршеното испитување определените уста-

нови од членот 5 на овој правилник му доставуваат 
на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство извештај за резултатите од испитувањето, 
со податоците предвидени во чл. 7, 8 и 9 на овој 
правилник. 

Член 12 
Заради давање предлози и мислења за квали-

тетот на извршеното испитување и за вредноста на 
испитаното средство сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство секоја година, помеѓу 15 
ноември 15 декември, формира стручна комисија 
од стручњаци за заштита на растенијата, токсико-
лози', хемичари и др., за давање предлози и мислења 
дали испитаното средство ги исполнува условите за 
пуштање во промет или не. 

Член 13 
Врз основа на мислењето и предлогот од струч-

ната комисија Сојузниот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство донесува решение за издавање 
дозвола за пуштање во промет на испитаното 
средство или решение за одбивање на барањето за 
издавање дозвола 

Во решението за издавање дозвола за пуштање 
во промет мораат, докрај другото, да бидат озна-
чени: 'називот на средството, процентот и видот на 
активна материја, разредувачот, носачот и други 
материи што влегуваат во составот на средството, 
физичките константи на средството; токсиколош-
ките својства на средството за луѓето и полезните 
Животни; болестите, штетниците или плевелите 
односно групите на болести, штетници или плевели 
против кои може да се употреби средството; кон-
центрацијата односно нормата за потрошок на сред-
ството; последниот рок до кој може да се примени 
средството при заштита на растенијата без опасност 
од труење со резидуални остатоци; начинот на па-
кување на средството и времето кога средството 
подлежи на-повторна испитување во смисла на чле-
нот 40 став 6 на Законот. 

Член 14 
Ако се сака на средството за кое е издадена до-

звола за пуштање во промет да му се променат со-
ставот, физичките особини или дозите односно кон-
центрациите, да се прошири бројот на растителните 
болести, штетници или плевели против кои може 
да се примени средството, потребно е да се поднесе 
барање за издавање нова дозвола за пуштање во 
промет на тоа средство. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува 
и на средство за кое е издадена привремена дозвола 
за пуштање во промет, ако на него за време на 
испитувањето настанат промените означени во ста-
вот 1 од овој член. 

Член 15 
Промена на називот на средство може да се 

изврши со решение од Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство врз основа на барање на 
производителот односно застапникот на странски 
производител, без претходно испитување од страна 
на установите и без мислење и предлог од струч-
ната комисија. 

Член 16 
Дозволата за пуштање во промет на средството 

важни додека тоа со својот состав, својство и дејство 
ги исполнува условите означени во дозволата. 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство ќе донесе решение за престанок на важе-
њето на дозвола за пуштање на средство во промет 
ако утврди дека средството не им одговара на ус-
ловите од дозволата по вина на производителот од-
носно увозникот. 

Член 17 
Трошоците за испитување на средството од 

членот 7 на овој правилник ги поднесува, во смисла 
на членот 42 став 1 од Законот, работната органи-
зација што поднесла барање за дозвола за пуштање 
на средството во промет. 

Работната организација од ставот 1 на овој член 
е должна пред почеткот на испитувањето да и по-
ложи на установата што го врши испитувањето по-
требен износ за покривање на трошоците на испи-
тувањето. 

Член 18 
Ако при испитувањето на средството, што се 

врши заради добивање дозвола за пуштање во^про-
мет, настане штета на земјоделски култури или 
шумски дрвја поради употребата на средството во 
дозациите означени во барањето за добивање доз-
вола,. за штетата припаѓа надоместок според оп-

- штите прописи. 

III. Начин на пакување и декларирање на 
средствата 

Член 19 
Средството што се пушта во промет мора да 

биде прописно запакувано и на обвивката да има 
декларација со следните податоци: 

1) називот на средството мора да биде на вид-
лив начин означен; 

2) датум на производството; 
3) број и датум на издадената дозвола за пу-

штање во промет на тоа средство; 
4) содржина на активна материја; 
5) рок До кој може средството успешно да се 

применува. 
Кон средството што се пушта во промет мора 

да биде приложено упатство за'употреба на српско-
хрватски (со кирилица и латиница), словенечки и 
македонски јазик. 

Средството што е отровно за луѓето, добитокот 
и дивечот мора да ги исполнува условите пропи-
шани за држење и промет на отрови, а средството 
отровно за пчелите — и натпис: „Отровно за пче-
лите". Средството во течна состојба што е лесно 
запаливо, мора да ги исполнува условите пропи-
шани за прометот на запаливи течности. 

Во упатството за употреба на средството кора 
да биде означен рокот до кој може да се употре-
бува средството без опасност по здравјето на лу-
ѓето и животните што го користат растението тре-
т и р а н со тоа средство. 

Упатството мора да содржи и мерки што треба 
да се преземат ако настапи штетно дејство од тоа 
средство врз луѓето и добитокот. 

Член 20 
Средствата можат да се пуштат во промет и 

да им се продаваат на потрошувачите само во ори-
гинално пакување на производителот. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, можат во пакување на продавачот да се про-
даваат средства што не содржат отрови што се на-
ведени /во листите I и II кои се составен дел на 
Законот за производството и прометот на отрови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65). 

На амбалажата на средство што не се продава 
во оригинално пакување на производителот мора 
да биде означен називот на организацијата што го 
препакувала средството и податоците од членот 19 
на овој правилник. . 

Член 21 
Средствата отровни за луѓето, добитокот и ди-

вечот што немаат специјална боја или миризба, 
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мораат пред пуштањето во промет да се бојосат со 
боја од неутрално дејство ако се течни или во 
прав, односно мора да им се додаде некоја неу-
трална материја со силна предупредувачка миризба 
ако се во гасовита состојба. 

Член 22 
Називот на средството не смее да биде означен 

само со број. 
Ако средството се пушта во промет под ист 

назив, а со различна содржина на активна мате-
рија, покрај називот мора да биде ставен бројот 
односно ознаката со која се означува формата -
видот и процентот на активна материја. 

IV. Контрола на квалитетот на средствата 

Член 23 
Контролата на квалитетот на средствата во 

промет ја вршат инспекторите за заштита на ра-
стенијата во смисла на членот 46 став 1 на Законот. 

Инспекторот за заштита на растенијата во вр-
шењето на контролата од ставот 1 на овој член 
може да земе мостри на средство заради испиту-
вање. 

Член 24 
Трошоците на испитувањата на средство из-

вршени по барање на инспекторот за заштита на 
растенијата, ги поднесува држателот на средството 
ако со испитувањето се утврди дека средството не 
им одговара на условите определени во дозволата, 
а во противен случај, тие трошоци ги поднесува 
органот чиј инспектор го барал испитувањето (член 
42 став 2 од Законот). 

Член 25 
Пратките на средства што се увезуваат подле-

жат на задолжителна контрола на граничниот 
премин. 
,, -. Органите на царинската служба се должни за' 
секоја пристигната пратка да го известат гранич-
ниот инспектор за заштита на растенијата. 

Ако е за средсвото издадена дозвола за пушта-
ње во промет, граничниот инспектор за заштита на 
растенијата, по земање просечна мостра заради вр-
шење контрола, го дозволува увозот на тоа сред-
ство. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 26 
За средствата за кои се издадени дозволи за 

пуштање во промет пред влегувањето во сила на 
Законот, Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство ќе го определи рокот во кој треба 
да се подложат на повторно испитување во смисла 
на членот 40 став 6 од Законот и за тоа ќе го из-
вести корисникот на дозволата. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за кон-
трола на хемиските средства за заштита на расте-
нијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/55). 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 321-31/65-6 
6 септември 1965 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, с. р. 

756, 

Врз основа на членот 95 став 1, а во врска со 
членот 65 од Основниот закон за мерките за уна-
предување на сточарството и за здравствената за-
штита на добитокот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65), сојузниов секретар за земјоделство и шу-
марство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШ-
ТИТА НА ДОБИТОКОТ И ЗА ПАКУВАЊЕ ОБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ТИЕ СРЕДСТВА 
I. Издавање дозвола за пуштање во промет на сред-

ствата за заштита на добитокот 
Член 1 

Како средства за заштита на добитокот, во сми-
сла на овој правилник, се подразбираат: 

1) биолошки препарати и вакцини: крвни се-
руми добиени од вештачки или природно заразени 
животни; живи ослабени или неослабени или мртви 
причинители на заразни болести ка ј добитокот, 
како и продукти на причинителите на заразни бо-
лести; 

2) лекови: средства од органско или неорганско 
потекло кои во научно утврдени количини со своите 
хемиски, физиолошки или биолошки особини по-
волно дејствуваат врз организмот на третирани^ 
животни; 

3) дијагностички средства: средства кои по пат 
на специфична реакција овозможуваат да се утвр-
дат болестите ка ј добитокот; 

4) диететски средства: средства кои со својот 
состав вршат поволно прехранбено-физиолошко деј-
ство врз организмот на животните; 

5) средства за уништување на штетници ^сред-
ства кои со својот состав и дејството уништуваат 
ектопаразити, инсекти и штетни глодачи во објек-
тите за сместување добиток; 

6) средства за дезинфекција: средства кои со 
својот состав и дејство ги инактивираат или уте-
пуваат патогените агенси. ,,-

Член 2 
Средство за заштита на добиток може да се 

пушти во промет само врз основа на дозвола што 
ја издава Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство. 

За добивање на дозволата од ставот 1 на овој 
член се поднесува барање до Сојузниот секретари-
јат за земјоделство и шумарство. 

Член 3 
Барањето од членот 2 став 2 на овој правилник 

мора да содржи: 
1) назив на средството за заштита на добито-

кот за кое се бара дозвола; . 
2) назив (фирма) и адреса на производителот, 

а ако е во прашање увезено средство - и назив 
(фирма) на увозникот; 

3) податоци за квалитативниот и квантитатив-
ниот состав, физичките особини, својствата, деј-
ството и примената на тоа средство; 

4) упатство кон тоа средство, со известувања 
важни за потрошувачот (начин на добивање, со-
став, својства, примена, дозирање, начин на чување^ 
предупредување на отровност и др.); " 

5) начин на испитување, начин на одржување 
— конзервирање, и, ако е потребно, рок на тра-
ењето на дејството на тоа средство. 

Кон барањето подносителот го прилага рек-
ламниот и другиот материјал од значење за оце-
нување на средството за заштита на добитокот. 

Ако подносителот на барањето смета дека од-
делни податоци претставуваат деловна тајна, так-
вите податоци може да ги поднесе кон барањето во 
затворен плик со ознака: „Деловна тајна". Таквите 
податоци ќе се сметаат во органот на управата за 
службена тајна. 
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Член 4 
Ако се поднесува барање од членот 2 на овој 

правилник за увезено средство за заштитата на до-
битокот, кон барањето се прилагаат и докази дека 
тоа средство е испитано во земјата во која е произ-
ведено и дека неговата употреба во таа земја е 
одобрена. 

Сета документација што се прилага а е пишу-
вана на странски јазик, мора да биде преведена на 
српскохрватски јазик 

Член 5 
По примањето на барањето од членот 2 на овој 

правилник Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство ја определува ветеринарната установа 
што ќе го испита средството за заштита на добито-
кот, и за тоа го известува подносителот на бара-
њето. 

Подносителот на барањето е должен на опреде-
лената ветеринарна установа да ќ достави препис 
на барањето од членот 2 на овој правилник, како и 
потребни количини мостри на тоа средство во ори-
гинално пакување, со соодветната документација, 
заради испитување, 

Член 6 
Ветеринарната установа е должна во што по-

краток рок да го изврши физичко-хемиското. фар-
макогностичкото, биолошкото и клиничкото испиту-
вање на средството за заштита на добитокот одно-
сно проверувањето на наводите на подносителот на 
барањето во поглед на составот, физичките особи-
ни, својствата, дејството, примената, рокот на тра-
ењето и другите особини на тоа средство. 

Установата од ставот 1 на овој член е должна 
да води евиденција за извршените испитувања на 
средствата за заштита на добитокот и за добиените 
резултати и наоди. 

По завршеното испитување ветеринарната уста-
нова му поднесува на Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство извештај за резултатите 
на испитувањето, со образложено мислење дали 
испитаното средство може да се пушти во промет, 
а препис на тој извештај му доставува на по,дноси-
телот на барањето. 

Член 7 
По приемот на извештајот од членот 6 став 3 

на ОВОЈ правилник Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство И го доставува на стручната 
комисија од членот 69 став 2 на Основниот закон 
за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот барањето со 
извештајот на ветеринарната установа. 

Стручната комисија дава писмено образложено 
мислење за тоа дали средството за заштита на до-
битокот ги исполнува пропишаните услови за пу-
штање во промет, како и предлог за тоа да се издаде 
дозвола да се пушти средството во промет одно-
сно да се. одбие барањето за издавање дозвола. 

Стручната комисија дава и мислење дали е 
потребно ка ј одделни средства за заштита на доби-
токот да се врши и испитување на секоја одделна 
серија на тоа средство пред да се пушти во промет 
таа серија. 9 

Член 8 
Врз основа на мислењето "и предлогот од струч-

ната комисија Сојузниот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство донесува решение со кое се доз-
волува да се пушти во промет средството за за-
штита на добитокот или со кое се одбива барањето 
за издавање дозвола. 

Ако е потребно да се врши испитување и на 
секоја одделна серија на средство за заштита на 
добитокот, во решението од ставот 1 на овој член 
и тоа ќе ^ се означи, како и кои особини на тоа 
средство ќе се испитуваат. 

Член 9 
Дозвола за пуштање во промет на серум коЈ 

произлегува од коњи, маски, мулиња или магариња 
може да се издаде само ако тој серум се пушта во 

промет во пастеризирана состојба или по истекот 
на три месеци од денот ма произведувањето на тој 
серум. 

Член 10 
Дозвола за пуштање во промет на ветеринарен 

биолошки препарат може да се издаде само ако 
тој биолошки препарат е произведен со употреба 
на здрави животни кои за време на карантинот се 
испитани во поглед на заразните болести, и тоа: 
копитарите — од сакагија, инфективна анемија и 
дурина; говедата — од туберкулоза и бруцелоза; 
овците и козите — од мелитококоза, и чапункарите 
— од лигавка и шап. 

Производителот е должен секои 6 месеци (јану-
ари и јуни) да ги прегледа и испита животните што 
се употребуваат за производство на ветеринарни 
биолошки препарати. При овие прегледи се испи-
тува дали животните боледуваат, и тоа: копитарите 
— од сакагија и инфективна анемија, а чапункарите 
— од туберкулоза и бруцелоза. 

Производителот на ветеринарни биолошки пре-
парати е должен да води евиденција за здравстве-
ната состојба на животните од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 11̂  
Средството за заштита на добитокот за кои е 

издадена дозвола за пуштање во промет се смета 
како ново и подлежи на повторно испитување ако 
му се променат хемискиот состав, физичките осо-
бини или концентрацијата, или ако се препорачува 
во нови дозации. 

Во случаите од ставот 1 на овој член произво-
дителот на средството е должен да поднесе барање 
за издавање дозвола за пуштање во промет на тоа 
средство, според членот 2 од овој правилник. 

Член 12 
Не се смета како ново она средство за заштита 

на добитокот на кое му е променет само називот 
или начинот на пакувањето. 

За промена на називот или начинот на паку-
вањето на средство за заштита на добитокот Соју-
зниот секретаријат за земјоделство и шумарство, 
по барање на производителот односно увозникот из-
дава дозвола без претходно испитување од членот 6 
на овој правилник, 

Член 13 
Ако во дозволата за пуштање во промет на 

средства за заштита на добитокот е определено дека 
испитувањето од членот 6 ка овој правилник треба 
да се врши пред да се пушти во промет секоја 
одделна серија на тоа средство, производителот е 
должен пред пуштањето во промет на секоја оддел-
на серија да и поднесе барање и да И достави по-
требна количина мостри од таа серија на ветери-
нарната установа што извршила испитување на тоа 
средство заради добивање дозвола за негово пу-
штање во промет (член 5). 

Во барањето за испитување на одделна серија 
упатено до ветеринарната установа подносителот на 
барањето е должен да ги наведе сите податоци што 
се наоѓаат во декларацијата за тоа средство, како 
и други податоци потребни за испитување на се-
ријата. 

Со испитувањето на одделна серија од ставот I 
на овој член се утврдува составот на средството, 
а по потреба и другите негови особини ако е тоа 
наведено во решението од членот 8 на овој пра-
вилник. 

Ветеринарната установа од ставот 1 на овој член 
е должна за наодот и резултатот на испитувањето 
на секоја одделна серија да го извести Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство, а препис 
од тој извештај да му достави на подносителот на 
барањето. 

Ако со испитување се утврди дека некоја се-
рија на средство за заштита на добитокот не им 
одговара на податоците од декларацијата или на: 
другите пропишани услови, Сојузниот секретаријат 
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за земјоделство и шумарство ќе донесе решение за 
забрана таа серија да се пушти во промет. 

II. Внатрешна контрола на ветеринарните биолошки 
препарати 

Член 14 
Производителите на ветеринарни биолошки пре-

парати се должни да вршат постојана контрола на 
биолошкиот препарат, како во текот на производ-
ството, така и за времето додека ТОЈ се наоѓа кај 
нив (внатрешна контрола). 

Член 15 
За внатрешна контрола на ветеринарни био-

лошки препарати можат да се употребат само жи-
вотни што им одговараат на условите од членот 10 
ст. 1 и 2 на овој правилник. 

Производителот на ветеринарни биолошки пре-
парати е должен да води евиденција за здравстве-
ната состојба на животните од ставот 1 на овој член, 
како и евиденција за внатрешната контрола на 
ветеринарните биолошки препарати. 

III. Пакување, обележување и чување на средствата 
за заштита на добитокот 

Член 16 
Средство за заштита на добитокот што се пушта 

во промет мора да биде во оригинално пакување и 
мора да има декларација на надворешната обвивка 
или на етикетата. 

Живи вакцини смеат да се пуштаат во промет 
само во стаклени садови кои мораат да бидат хер-
метички затворени и снабдени со обвивки што 
спречуваат да се оштетат садовите. 

Како оригинално пакување се подразбира па-
кување во онаква амбалажа, во каква е дозволено 
со издадената дозвола да се пушти во промет тоа 
средство за заштита на добитокот. 

Декларацијата од ставот 1 на овој член мора 
да содржи:' 

- 1) назив (фирма) на производителот, а за сред-
ство што се увезува — назив (фирма) на увозникот; 

2) назив на средството за заштита на добитокот; 
3) податоци за квалитативниот и квантитатив-

ниот состав на тоа средство; 
4) рок на траењето на дејството на тоа средство, 

ако е тоа потребно; 
5) начин на чувањето на средството; 
6) број и датум на дозволата за пуштање во 

промет; 
7) ознака: „За ветеринарна употреба". 
Кон секое пакување на средство за заштита на 

добитокот се прилага упатство за начинот на него-
вата употреба. Текстот на ова упатство мора да биде 
идентичен со текстот од упатсвото приложено кон 
барањето за издавање дозвола за пуштање на сред-
ството во промет. 

Ако се пушта во промет биолошки препарат 
кој содржи живи бацили, декларацијата мора да 
има ознака со натпис: ,.Заразен материјал". Оваа 
ознака мора да биде во црвена боја, а испишаните 
букви — во големина од најмалку 1 с т . 

Член 17 
Средствата за заштита на добитокот мораат да 

се чуваат на начин кој обезбедува нивно конзерви-
рање односно запазување на нивните својства. 

Амбалажата за тие средства мора да биде при-
шиена така што средствата што помалку да се из-
ложени на штетни фактори. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 18 . 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за кон-
трола, пакување, промет и употреба на ветеринар-
ните биолошки препарати и лекови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/55). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 323-43/65-6 
6 септември 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

757. 

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈ-

БА НА ДОБИТОКОТ 

Член 1 
Држателот на копитари (коњи, магариња, мас-

ки и мулиња) или чапункари (говеда, биволи, овци, 
кози и свињи) мора во пропишаните случаи да има 
увег^кие за здравствената состојба (во понатамош-
ниот текст: уверение) за тие копитари и чапункари 
(во понатамошниот текст: добитокот) издадено спо-
ред одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Уверението е јавна исправа со која се докажува 

здравствената состојба на добитокот. 
Уверението важи 10 дена' од денот на издава-

њето односно од продолжувањето на важењето. 

Член 3 
Уверението се издава по барање на сопствени-

кот односно корисникот на добитокот. 
Сопственикот односно корисникот на добито-

кот е должен при поднесување на барањето на ор-
ганот надлежен за издавање уверение да му го по-
каже претходното уверение, како и секоја друга ис-
права издадена од орган на ветеринарната служба, 
за добитокот за кој бара уверение, ако располага 
со такви исправи. 

Сопственикот односно корисникот на добито-
кот е одговорен за точноста на дадените податоци. 

Заради проверување на податоците (точност на 
описот на добитокот, здравствена состојба) органот 
надлежен за издавање уверение може по исклучок 
да бара да му се приведе добитокот заради преглед. 

Член 4' 
Надлежниот орган по барање на сопственикот 

односно корисникот на добитокот ќе издаде ново 
уверение, иако рокот на важењето на поранешното 
уверение не истекол: 

1) ако врз основа на заедничко уверение се из-
дава поединечно уверение или ако врз основа на 
поединечни уверенија се издава заедничко уве-
рение; 

2) ако на уверението нема место за понатамошно 
запишување или ако уверението е толку оштетено 
(искинато, замачкано и сл.) што да станало неупо-
требливо. 

Член 5 
За крупен добиток се издава, по правило, уве-

рение за секое грло посебно. 
Цицанчиња од крупен добиток се запишуваат? 

во уверението на мајката. 
Во едно уверение можат да се запишат повеќе 

грла ситен добиток (заедничко уверение), ако тие 
се од ист вид и ако му припаѓаат на ист сопствен 
ник односно корисник. 
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За крупен добиток може да се издаде заедничко 
уверение само ако тој е обележен (со ушна маркица, 
со жиг на копитото или рогот). 

Во смисла на овој правилник, како крупен до-
биток се подразбираат копитарите и од чапункарите 
— говедата и биволите, а како ситен добиток — 
овците, козите и свињите. 

' Член 6 
Уверението се издава на образецот што е отпе-

чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 
Пополнувањето на обрасците на уверението и 

дополнителните измени и дополненија мораат да се 
вршат читко, со мастило или со пишувачка машина. 

Наместо своерачен потпис на уверението не смее 
да се втисне факсимилот на лицето овластено за 
издавање уверенија. 

Член 7 
Ако органот надлежен за издавање уверение 

одбие на подносителот на барањето да му издаде 
уверение, ќе -донесе решение за одбивање на ба-
рањето. 

Член 8 
Важењето на уверението може да се продолжи, 

и во него можат да се вршат измени и дополненија 
во поглед на настанатите промени на добитокот (на 
пример: промена,на бојата, ново жигосување, ско-
пење, губење уво и ел.), во поглед на промените на 
сопственоста и други податоци. 

Сопственикот односно корисникот на добито-
кот е должен на надлежниот орган благовремено 
да му го поднесе уверението заради внесување на 
настанатите промени. 

Член 9 
Отпишување на грло од заедничко уверение 

може да се врши ако грлото е отуѓено (подарок, 
продажба и сл.), заклано, пцовисано, убиено или 
исчезнато. 

Член 10 
На сопственик односно корисник на добитокот, 

на кој му го снемало уверението (загубено, униш-
тено, украдено и сл.) на негово барање му се из-
дава дупликат-уверение. 

Дупликат-уверението го издава органот што го 
издал уверението 'што исчезнало. 

На дупликатот на уверение се става со црвено 
мастило ознака: „Дупликат". 

Член 11 
За увезен добиток странскиот добиточен пасош 

или уверение за здравствената состојба на добито-
кот важи на територијата на Југославија ако е 
потврден од југословенската гранична ветеринарна -
служба. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

^денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 323-46/65-6 

6 септември 1965 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, с. р. 

(Штембил на органот што 
го издава уверението за 
здравствената состојба на 
добитокот) 

Образец на уверението 
за здравствената сос-

тојба на добитокот 
(формат 210 X 297 т т ) 

ПОДАТОЦИ ШТО ГИ ДАВА СОПСТВЕНИКОТ-
- -КОРИСНИКОТ НА ДОБИТОКОТ 

1. Име и презиме на соп-
ственикот — корисни-

кот на добитокот . 
2. Адреса на сопственикот 

—корисникот на доби-
токот - . . ^ 

на денот 

(назив на установата) 
на денот 

(назив на установата) 
на денот 4 

(назив на установата) 

3. Број, вид, пол, боја и 
старост на добитокот 

4. Место на престојот на 
добитокот 

5. Особени знаци на доби-
токот 

6. Извршено бележење на 
добитокот против 

од 

7. Извршено дијагностич-
ко испитување на 

од 

8. Извршен ветеринарен 
. преглед "на 

од 

Го прилагам поранешното 
уверение и исправите' 
(непотребното да се пре-
црта) 

Изјавувам дека наведените податоци се точни. 

Потпис на сопственикот-корисникот 
на ' добитокот, 

Врз основа на членот 5 од Правилникот за 
уверението за здравствената состојба на добитокот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65), се издава 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ 

Со ова се тврди дека горе означениот добиток' 
е здрав — болен од 
(непотребното да се прецрта). 

Ова уверение важи како доказ за здравстве-
ната состојба на добитокот 10 дена од денот на 
издавањето односно Продолжувањето на важењето: 
Број на уверението: 
Датум 
Место -

Потпис на овластеното лице, 

758. 

Врз основа на членот 56 став 3 од Основниот 
закон за шумите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/65), сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СОЈУЗЕН ШУ-
МАРСКИ ИНСПЕКТОР И ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА-

ТА НА СОЈУЗЕН ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

Член 1 
Сојузниот шумарски инспектор мора да има 

висока стручна спрема (завршен втор степен на 
шумарски факултет) и положен стручен испит од 
шумарска струка. 

Член 2 
Покрај стручната спрема пропишана во чле-

нот 1 на овој' правилник, сојузниот шумарски инс-
пектор мора да има најмалку петнаесет години ра-
ботно искуство на работите на шумарството. 
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Член 3 
Сојузниот шумарски инспектор мора да биде 

физички способен за вршење теренска служба. 
Физичката способност за вршење теренска 

служба се докажува со уверение од лекар на 
здравствена установа. 

Член 4 
Својството на сојузен шумарски инспектор се 

утврдува со легитимација на сојузен шумарски ин-
спектор. 

Легитимацијата важи само за вршење на ра-
ботите на шумарската инспекција. 

Член 5 
Легитимацијата на сојузен шумарски инспектор 

ја издава Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство според образецот што е отпечатен кон 
свој правилник и е негов составен дел. 

Член 6 
Кориците на легитимацијата на сојузен шу-

марски инспектор се тврди и од надворешната 
страна се во зелена боја, 

Член 7 
Легитимацијата на сојузен шумарски инспектор 

важи за календарската година во која е издадена 
односно за годината за која е продолжено нејзи-
ното важење. 

Рокот на важењето на легитимацијата за на-
редната година го продолжува Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство. 

Член 8 
Сојузен шумарски инспектор на кој оваа функ-

ција му престанала е должен веднаш, а најдоцна 
во рок од три дена, да му ја врати легитимацијата 
на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. ^ 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
6 бр. 150-2/1 

11 септември 1965 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА СОЈУЗЕН 
ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

(формат 70 X 100 шш) 
(Прва страна на кориците — грб на СФРЈ) 
(Втората страна на кориците — останува празна) 
(Прва внатрешна страна) 

Грб на СФРЈ 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 

Легитимација 

Број 
Белград 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина 35 X 45 т т ) 

(Трета внатрешна страна) 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 

Шумарскиот инспектор 

(Презиме и име) 

е овластен врз основа на членот 51 од Основ-
ниот закон за шумите и членот 4 од Законот за 
сојузната управа, да врши работи на ш у м а р с к а т а 
инспекција на територијата на Југославија и ги 
има сите права и овластувања што ео сојузен за-
кон и други сојузни прописи му се дадени на шу-
марски инспектор во сојузниот орган на управа-
та надлежен за работите на шумарската инспек-
ција. 

196 година 
Белград 

(Потпис на издавателот на легитимаци-
јата) 

(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М П.) 

(Потпис) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
з а година 

(М П.) 

(Потпис) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
з а година 

(М. П.) 

(Потпис) 
(Петта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
з а :—:— година 

(М Ш 

(Потпис) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М, П ) 

(Потпис) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М П.) 

(Потпис) 
(Шеста внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М П.) 

(Потпис) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М П) 

(Потпис) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М П) 

(Своерачен потпис на имателот на ле-
гитимацијата 

(Потпис) 

(Седма и осма внатрешна страна) 
Извод од Основниот закон за шумите (Служ-

бен лист на СФРЈ", бр 26/65). 
Третата и четвртата страна на кориците — оста-
нуваат празни) 
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759. 

Врз основа на членот 10 од Законот за девиз-
ното работење и за платниот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65), во 
врска со точката 2 од Наредбата за определување 
на комуналните банки што се овластени за вршење 
девизни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/64), на предлог од гувернерот на Народната бан-
ка на Југославија, сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОМУНАЛНАТА БАН-
КА, ЦЕЉЕ КАКО ОВЛАСТЕНА БАНКА ЗА ВР-

ШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

1. Се определува Комуналната банка, Цеље да 
врши девизни работи како овластена банка. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-8200/1 
9 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ПАКИСТАН 
I 

Се отповикува 
Никола Милиќевиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 

Пакистан. 
II 

Се назначува 
Владо Шестан, досегашен начелник на управата 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Саци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Пакистан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
6 септември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА 
I 

Се назначува 1 

Живко Јошило, досегашен ополномоштен ми-
нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Сомалија. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 26 
6 септември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Ј о с и п Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

748. Закон за прометот со земјишта и згради 
(пречистен текст) — — — — — — 1577 

749. Закон за сопственоста на делови од згра-
ди (пречистен текст) — — — — — — 1583 

750. Закон за деловните згради и простории 
(пречистен текст) — — — — — — 1588 

751. Одлука за дополнение на Одлуката за 
основањето, составот и задачите на Ад-
министративната комисија на Сојузниот 
извршен совет — — — — — — — 1593 

752. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за пресметување и плаќање на при-
донесите за обнова и изградба на Скопје 1593 

753. Правилник за посебните услови за ста-
пување на странски државјанин на ра-
бота во работна организација — — — 1593 

754. Правилник за задолжителниот здрав-
ствен преглед на објектите за производ-
ство на посадочен материјал и за мерките 
за спречување и сузбивање на растител-
ните болести и штетници на овие објекти 1594 

755. Правилник за постапката за издавање 
дозвола за пуштање во промет на сред-
ства за заштита на растенијата, за начи-
нот на пакување и декларирање и за кон-
трола на квалитетот на тие средства — 1596 

756. Правилник за постапката за издавање 
дозвола за пуштање во промет на сред-
ства за заштита на добитокот и за паку-
вање. обележување и контрола на тие 
средства - - — — — — — — — — 1599 

757. Правилник за уверението за здравстве-
ната состојба на добитокот — — — — 1601 

758. Правилник за стручната спрема и дру-
гите услови што мора да ги исполнува 
сојузен шумарски инспектор и за леги-
тимацијата на сојузен шумарски инспек-
тор - - - - - - - - - - 1602 

759. Наредба за определување на Комуналната 
банка, Цеље како овластена банка за вр-
шење девизни работи — — — — — 1604 
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