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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за стопанските судови, што го усвои Соју-
зната народна скупштина н<а заседанието на Соју-
зниот собор од 1 јули 1954 година. 

ПР бр. 25 
5 јули 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. -
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 

Г Л А В А I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Во Федеративна Народна Република Југосла-

вија се установуваат стопански судови. 
Стопанските судови се редовни судови за ре-

шавања на споровите и другите предмети од зна-
чење за стопанството што им се ставени во надле-
жност со закон. 

Уставните начела за судовите утврдени во 
Законот за судовите важат и за стопанските судови. 

Член 2 
Стопански судови се: 
окружните стопански судови; 
вишите стопански судови; 
Врховниот стопански суд. 

Член 3 
Стопанските судови: 
судат во меѓусебните стопански спорови и во 

споровите за надоместување на штетата во кои 
како странки: се јавуваат стопански организации 
(претпријатија, дуќани и задруги), задружни орга-
низации, установи со самостојно финансирање, ка-
ко и федерацијата, народните републики, автоно-
мните единици, околии, 'градовите и општините и 
нивните установи на кои им е признаено својството 
на правно лице; 

ги судат сите спорови што се однесуваат до 
бродовите и до пловидбата на море и споровите 
врз кои се применува поморското право, освен спо-
ровите за превоз на патници (поморски спорови); 

судат за стопанските престапи на стопанските 
организации и на одговорните лица во тие орга-
низации; 

донесуваат решенија по другите предмети што 
им се ставени во надлежност со закон. 

Стопанските судови судат и стопански спорови 
меѓу домашни правни лица и странски физички 
или правни лица, ако не е договорена надлежноста 
на избраниот суд. 

Член 4 
Како стопански спорови во смисла на овој за-

лоп се сметаат споровите што произлегуваат од 
купувањето и продажбата на стоки и други под-
вижни предмети, заменување стоки и подвижни: 
предмети, комисиона работа, посредништво, застап-
ништво, испраќање стоки, складирање стоки, оси-
гурување на имотот, договорот за дејство и услуги, 
договорите за градење, издавачките работи, автор-
ското право, заемот, послугата, менично-правните 
и чековно-правните барања, превозот на предмети 
во железничкиот, патниот, воздушниот и речниот 
сообраќај и во сообраќајот на внатрешните води, 
споровите од правото за употреба нд, фирма, зашти-
тата и употребата на пронајдоците, мострите, моде-
лите и жиговите, нелојални натпревари, управу-
вањето сз основните средства, како и други слични 
спорови од значење за стопанството. 

Член 5 
/ Стопанските судови судат врз основа на законите 

и другите прописи на -Сојузната народна скупштина 
и републичките народни собранија. 

Стопанските судови применуваат и други про-
писи што се донесени врз основа на закон и во со-
гласност со закон. 

Стопанските судови ги судат стопанските и го -
морските спорови и врз основа на узансите и тргов-
ските обичаи, освен ако законот не наредува да се 
примени законска одредба. 

Член 6 
_ Решението на стопанскиот суд може да го 
измени или укине само надлежниот стопански суд 
во постапката предвидена со закон. 

Во случаите предвидени со закон правосилните 
решенија на Врховниот стопански суд се подложни; 
на оценка> за законитоста од страна на Сојузниот 
врховен суд. 

Член 7 
За споровите од надлежноста на стопанските 

суд озн не можат да се осниваат ниту да се дого-
вараат избрани судот , освен ако со закон не е 
определено поинаку. 

Г Л А В А И 
СТОПАНСКИ СУДОВИ И НИВНА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Окружни стопански судови 
Член 8 

Окружни стопански судови се основаат за 
подрачје на повеќе околии и градови. 

Оснивањето, укинувањето, територијалната над-
лежност и седиштето на окружниот сто^атххи суд 
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го определува републичкото народно собрание од-
носно Народното собрание на Автномната Покраина 
Војводина. 

Иницијативата за оснивање или укинување на 
окружен стопански суд може да потекне од наро-
ден одбор на околија или град. 

Член 9 
Окружните стопански судови се надлежни: 
1) да ги судат стопанските и поморските спо-

рови., ако вредноста на спорниот предмет не преми-
нува 1,000.000 динари, освен оние видови спорови 
за кои во прв степен е надлежен вишиот сто-
пански суд; 

2) да ги судат споровите за надоместување на 
штетата, ако висината на бараното надоместување 
не применува 1,000.000 динари; 

3) да судат за стопанските црестаии на стопан-
ските организации и на одговорните лица во тие 
организации, што им се ставени во надлежност со 
Закон; 

4) да решаваат во постапката за присилна ли-
квидација; 

5). да водат регистар на стопанските органи-
зации; 6) да спроведуваат извршување; 

7) да вршат и други работи што им се ставени 
во надлежност со закон. 

Член 10 
Врховниот стопански суд може да определи 

еден или повеќе окружни стопански судови да ги 
судат поморските спорови, ако вредноста на спор-
ниот предмет не преминува 1,000.000 динари. 

Член 11 
Советите на окружниот стопански суд соста-

вени се од еден судија како претседател на сове-
тот и двајца повремени судии. 

Судијата на окружниот стопански суд како су-
дија поединец надлежен е во споровите од надле-
жноста на окружниот стопански суд ако вредноста 
на спорниот предмет не преминува 50.000 динари, во 
мандатната постапка без обѕир на вредноста на спор-
ниот предмет, во постапката за стопанските престали 
на стопанските организации за кои е предвидена 
парична казна до 100.000 динари, како и за донесува-
ње решенија во постапката за регистрација на сто-
панските организации и во постапката за спроведу-
вање на извршувањето. 

Јб. Виши стопански судови 
Член 12 

Виши стопански судови се оснива ат по прави-
ло за целата територија на една народна република. 

Основањето, укинувањето, територијалната над-
лежност и седиштето на вишиот стопански суд ги 
определува републичкото народно собрание. 

Член 13 
Вишите стопански судови се надлежни: 
1) во прв степен да ги судат стопанските и по-

морските спорови ако вредноста на спорниот пред-
мет преминува 1,000.000 динари; 

2) во прв степен да ги судат споровите за на-
доместување на штетата ако вредноста на бараното 
надоместување преминува 1,000.000 динари; 

3) во прв степен да ги судат, без обѕир на вред-
носта на спорниот предмет, стопанските спорови 
што се однесуваат до заштитата или употребата на 
пронајдоците, мострите, моделите и жиговите, пра-
вото на употреба на фирма, како и споровите од 
нелојалниот натпревар и авторското право; 

4) да им судат за стопански престапи на стопан-
ските организации и на одговорните лица во тие 
организации, што им се ставени во надлежност со 
закон; 

5) да решаваат .по повод ревизијата против пре-
• судите на окружните стопански судови; 

6) да решаваат за жалбите против пресудите 
на окружните стопански судови донесени во по-
стапката! за стопанските престапи; 

7) да решаваат за жалбите против решенијата 
на окружните стопански судови; 

8) да ги решаваат споровите за надлежност 
.меѓу окружните стопански судови од своето под-
рачје; 

9) да спроведуваат извршување; 
10) да вршат и други работи што им се ставени 

во надлежност со закон. 

Член 14 
Врховниот стопански суд може да определи 

еден или повеќе виши, стопански судови да ги су-
дат поморските спорови ако вредноста на спорниот? 
предмет преминува 1,000.000 динари. 

Член 15 
Советот на вишиот стопански суд има право и 

должност на окружниот стопански суд да му стави 
забелешки за недостатоците во судењето што се за-
бележени при решавањето по правните лекови. 

Правните сфаќања изразени- во овие забелешки 
не се задолжителни за окружниот стопански суд. 

Член 16 
Советите на вишиот стопански суд составени се 

од еден судија како претседател на советот и 
двајца повремени судии кога судат во прв степен, 
а кога судат во втор степен советите на овие су-
дови составени се од двајца судии, од кои еден е 
претседател на советот, и од еден повремен судија. 

Во мандатната постапка и во постапката за 
спроведување на извршувањето надлежен е судија 
на вишиот стопански суд како судија поединец. 

3. Врховен стопански суд 
Член 17 

Врховниот стопански суд е највисок стопански 
суд зо Федеративна Народна Република Југосла-
вија. 

Врховниот стопански суд осигурува единствена 
примена на законите од страна на сите стопански 
судови. 

Член 18 
Врховниот стопански суд е надлежен; 
1) да донесува општи узанси; 
2) да решава по повод ревизијата против пре-

судете на вишите стопански судови и против ре-
шенијата на воената арбитража донесени во прв 
степен; 

3) да решава по жалбите против пресудите на 
вишите стопански судови донесени во постапката 
за стопанските престапи во прв степен; 

4) да решава по жалбите против решенијата на 
вишите стопански судови донесени во прв степен;-

5) да решава по повод вонредната ревизија про-
тив правосилните решенија на стопанските судови; 

6) да ги решава споровите за надлежност меѓу, 
вишите стопански судови и меѓу окружните стопан-
ски судови од подрачјето на два виши стопански 
суда; 

7) да врши !и други работи што му се ставени 
во надлежност со закон. 

Член 19 
Советите на Врховниот стопански суд имаат 

право и должност на стопанските судови да им да-
ваат забелешки за недостатоците во судењето што 
се забележени при решавањето по правните лекови. 

Ако овие недостатоци се појавуваат к а ј повеќе 
судови или ако се забележени недостатоци од по-
големо значење, претседателот на советот ќе го 
извести за тоа претседателот на Врховниот стопан-
ски суд кој може на сите или на некои судови д а 
им. укаже за овие недостатоци, 
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Правните сфаќала изразени во забелешките 
на советите на Врховниот сгопаиеки суд или на 
претседателот на тој суд не се задолжителни за 
понискиот суд. 

Член 20 
Врховниот стопански суд решава во совети. 
Советите на Врховниот стопански суд се со-

ставени од пет членови од кои претседателот на 
советот ји еден член се судии на Врховниот стопан-
ски суд а три члена повремени судии. 

Член 21 
Врховниот стопански суд на општо заседание ги 

утврдува мислењата за потребата за донесување 
или измена на закони и други прописи. 

Општото заседание на Врховниот стопански суд 
го сочинуваат претседателот и-сите судии на тој 
суд. 

На општото заседание му претседава претсе-
дателот на Врховниот стопански суд кого во слу-
ча ј на спреченост го заменува судијата определен 
со распоредот на работата. 

Член 22 
Врховниот стопански суд на проширено општо 

заседание донесува општи узанси. 
Проширеното општо зеседание на Врховниот 

стопански суд го сочинуваат претседателот, сите 
судии и повремените судии на тој суд, како и 
но еден претставник на вишите стопански су-
дови. Проширеното општо заседание го свикува и 
му претседава претседателот на Врховниот стопан-
ски суд. 

Член 23 
Претседателот на Врховниот стопански суд пред 

да го закаже проширеното општо заседание ќе опре-
дели одделна комисија за изработка на нацртот за 
општи узанси. 

За членови на комисијата можат да се опре-
делат претставниците на вишите стопански судови, 
судиите и повремените судии на Врховниот сто-
пански суд, како и истакнати правни стручњаци. 
По завршената работа комисијата определува еден 
член за известител кој на проширеното општо з а -
седание ќе поднесе извештај од комисијата и ќе 
дава потребни објасненија. 

Нацртот за општите узанси што го изработила 
комисијата ќе се испрати до членовите на проши-
реното општо заседание најдоцна петнаесет дена 
пред да се одржи заседанието. 

Член 24 
Општото заседание и проширеното општо за-

седание решаваат со мнозинство гласови од сите 
членови. 

За полноважно решавање на општото и про-
ширеното општо заседание потребно е да присуству-
ваат две третини членови на сите заседаше а. 

Член 25 
Во Врховниот стопански суд задолжително се 

»оди евиденција на судската пракса. 
Упатства за водење евиденција на судската 

пракса донесува Врховниот стопански суд. 
Член 26 

Врховниот стопански суд го осигурува објаву-
вањето на поважните решенија на стопанските 
судови. 

Г Л А В А III 
ИЗБИРАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ, СУДИИ И ПОВРЕ-

МЕНИ СУДИИ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 
Члеа 27 

За судија на стопа леки суд може да биде 
избран државјанин на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија кој ги исполнува општите 
услови за прием во државна служба, кој има завр-

шен правен факултет и кој не бил осудуван поради 
кривично дело кое го прави морално неподобен за 
вршење на судиска должност. 

Лицето што се избира за судија на окружен 
стопански суд мора да има положен судиски или 
адвокатски испит. По исклучок за судија на окру-
жен стопански <£уд може да биде избрано лице 
што не положило судиски односно адвокатски испит, 
но кое има најмалу пет години пракса на правни 
работи. Такво лице не може да остане на судиска 
должност ако ^о срок од една година по изборот 
не го положи овој испит. 

Судиите на вишите стопански судови и на Вр-
ховниот стопански суд се избираат меѓу истакна-
тите судии или правници кои по завршениот пра-
вен факултет поминале определено време во суд-
ската пракса или на други правни работи. За су-
дијата на вишиот стопански суд оваа пракса изне-
сува десет години, а за судијата на Врховниот сто-
пански суд дванаесет години. 

Професорите на право на факултет можат да 
бидат избирани за судии на сите стопански судови 
иако не ги исполнуваат условите од ст. 2 и 3 на 
овој член. 

Член 28 
За повремен судија на стопански суд може да 

биде избиран државјанин на Федеративна Народ-
на Република Југославија кој наполнил 27 години, 
кој не е осудуван поради кривично дело кое го 
прави морално неподобен за вршење на судиска 
должност и кој со обѕир на своето стручно знаење 
или свое искуство е способен да учествува во су-
дењето пред стопанските судови. 

Член 29 
За судија на определен стопански суд не може 

да биде избирано лице што веќе на избраниот судија 
од истиот суд му е брачен другар, роднина во права 
линија или роднина во странична линија до втор 
степен. 

Во ист суд може да биде избрано за повремен 
судија лице што на судијата или на повремениот 
судија му е брачен другар или со него-е во однос 
на роднинството од претходниот став, но во таков 
случај овие лица не можат да судат во ист совет. 

Член 30 
Судиите и повремените судии на Врховниот 

стопански суд ги избира Сојузната народна скуп-
штина. 

Судиите и повремените судии на вишите сто-
пански судови ги избираат републичките народни 
собранија односно Народната скупштина на Авто-
номната Покраина Војводина. 

Судиите на окружните стопански судови ги 
избираат републичките народни собранија, Народ-
ната скупштина на Автономната Покраина Војво-
дина, односно Народниот одбор на Автономната 
Косовско-метохиска Област. 

Повремените судии на окружните стопански 
судови ги избираат народните одбори на околиите 
и градовите од подрачјето на окружниот стопански 
суд. За повремен судија е избран кандидатот што 
е избран во сите народни одбори на околиите и гра-
довите од подрачјето на окружниот стопански суд, 

Член 31 
Судиите на стопанските судови и повремените 

судии на Врховниот стопански суд и на вишите 
стопански судови се избираат по предлог од надле-
жните извршни совети или од определен број на-
родни пратеници односно определен број народни 
одборници на Народниот одбор на Автономната 
Косовско-метохиска Област, по постапката што е 
определена со правилникот за работа на претстав-
ничкото тело. 

Списокот на кандидати за избираше судии на 
окружен стопански суд го испраќа до надлежниот 
извршен совет органот на управата за правосудни 
работи, откога претходно ќе прибави мислење од 
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комисијата за избори на народните одбори на око-
лиите и градовите од подрачјето на окружниот сто-
пански суд, како и мислење од претседателот на 
вишиот стопански суд. 

Член 32 
Предлог за избирање повремени судии на окру-

жните стопански; судови поднесува комисија со-
ставена од претставниците на народните одбори од 
подрачјето на окружниот стопански суд и од прет-
ставникот на органот на управата за правосудни 
работи кој е претседател на комисијата. 

Со свое решение народните одбори ги усвоју-
ваат или отфрлуваат предложените кандидати 

Член 33 
Пред да стапат на должност судијата и повре-

мениот судија ја даваат оваа изјава: 
„Свечено изјавувам дека во o.soji/ra сабота ќе се 

придржувам за Уставот и законите, дека должноста 
на судија ќе ја вршам совесно и непристрасно и 
дека ќе го лазам социјалистичкиот строј на Феде-
ративна Народна Република Југославија." 

Претседателот и судиите на Врховниот стопан-
ски суд и на вишиот стопански суд изјавата ја да-
ваат пред претседателот на народното собрание што 
ги избрало, претседателите на окружните стопански 
судови пред претседателот на вишиот стопански! 
суд, а судиите на окружните стопански судови пред 
претседателот на тој суд. Повремените судии из ја-
вата ја даваат пред претседателот на оној суд во 
ко ј се избрани. 

Член 34 
Судиите ја вршат судиската должност додека 

не ќе бидат разрешени или додека службата не ќе 
им престане по силата на закон. 

Повремените судии се избираат на време од две 
години и ја вршат должноста додека не ќе бидат 
разрешени. 

Член 35 
Бројот на судиите во стопанските судови, како 

и бројот на повремените судии во Врховниот сто-
пански суд и во вишите стопански судови, го опре-
делуваат претставничките тела што ги избираат. 

Бројот на повремените судии во окружните 
.Стопански судови го определуваат комисиите надле-
жни за давање предлог за избор повремени судии 
на окружните стопански судови (член 32) по при-
бавеното мислење од претседателот на окружниот 
стопански суд. 

Член 36 
Одредбите што важат за избирање судии на 

стопанските судови важат и за избирање на прет-
седателите на тие судови. 

Г Л А В А IV 
ПОЛОЖБА НА СУДИИТЕ И НА ПОВРЕМЕНИТЕ 

СУДИИ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 
1. Права и должности 

Член 37 
Судијата и повремениот судија се слободни во 

изнесувањето на мислење по сите прашања во чие 
решавање учествуваат. 

Судијата и повремениот судија не можат да 
бидат земени на одговорност за дадениот глас, освен 
ако се утврди дека со дадениот глас сториле кри-
вично дело. 

Член 38 
Судијата и повремениот судија на окружниот 

стопански суд не можат да бидат притворени 
ниту ставени во истражен затвор поради кривично 
дело сторено во вршењето на судиската должност 
без одобрение од дисциплинскиот совет на вишиот 
стопански суд, а судијата и повремениот судија на 
вишиот стопански суд и на Врховниот стопански 
суд без одобрение од надлежниот извршен совет. 

Член 39 
Судијата и повремениот судија ја вршат суди-

ската должност според законот и според својата 
совест. 

Влијаењето на судија и на повремен судија са 
да донесат незаконити решенија и злоупотребата 
на судиската должност се казнуваат според зако-
нот како кривично дело. 

Член 40 
Судијата и повремениот судија ја вршат су-

диската должност во судот во кој се избрани. 
Судиите на окружните стопански судови можат 

да бидат времено упатени на работа во друг окру-
жен стопански суд од подрачјето на ист виши сто-
пански суд најмногу два месеци, а по своја со-
гласност најмногу до шест месеци во една календар-
ска година. 

Времено упатување на работа во друг окружен 
стопанска суд се Ерши само ако поради спреченост^ 
или изземањето на4 судијата или поради други по-
важни разлози доаѓа во прашање редовното врше-
ње на работите во тој суд. 

Решение за времено упатување судијата на 
работа донесува претседателот на вишиот стопан-
ски суд. Решението се испраќа и до органот на 
управата за правосудни работи. 

Член 41 
Судијата и повремениот судија се грижат гра-

ѓаните, организациите и установите да дојдат што 
поскоро до остварувањето на правата што им се 
признаени со закон. 

Тие се должни сестрано да ги испитаат околно-
стите и да ги утврдат фактите од кои зависи до-
несувањето на законито решение. 

Судијата ги врши и работите на судската управа 
ако со распоредот на работите му е определена оваа 
должност во судот. 

Член 42 
Судијата и повремениот судија не можат да уче-

ствуваат во судењето ако има разлози поради кои 
според законот настапува нивно изземање. Тие се" 
долукни да ги соопштат овие разлози штом ќе ра-
зберат за нив. 

Член 43 
Со денот на стапувањето на должност судијата 

се здобива со правото на плата која му припаѓа како 
на судија според прописите што постојат. 

Судијата ги има сите права што им припаѓаат на 
државните службеници. 

Платите на судиите се определуваат со сојузни 
прописи. 

Член 44 
Судијата не може да врши должности ниту да 

се занимава со работи што не се во согласност со 
неговата функција или што би му пречеле да ја 
врши должноста на судија или би ја довеле во сом-
нение неговата непристрасност. 

За секоја должност или работа што ќе ја врши 
судијата е должен да го извести претседателот на 
судот. Ако постои сомнение дали се во прашање тш-
зволени должности или работи решава претседате-
лот на вишиот стопански суд за сите судии на тој 
суд и за судиите на окружните стопански судови, а 
претседателот на Врховниот стопански суд за судиите 
на тој суд. 

Член 45 
Повремениот судија е должен да се одзове на 

поканата за судење. Во случај на спреченост тој е 
должен за тоа (на време да го извести претседателот 
на судот. 

Член 46 
На повремените судии им припаѓа надоместува-

ње на трошоците сторени поради вршењето на су-
диската должност, надоместување за изгубената 
заработка и награда-
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Поблиски прописи за надоместувањата и награ-
дите донесува Сојузниот извршен совет, 

2. Одговорност 
Член 47 

За кривичните дела што ќе ги сторат во врше-
њето на судиската должност или вон неа судиите и 
повремените судии на стопанските судови одговараат 
пред надлежниот суд. 

Член 48 
Судиите и повремените судии на стопанските су-

дови одговараат за штетата што ќе и' ја сторат на 
државата со својата незаконита работа. 

Државата одговара за штетата што судијата или 
повремениот судија со својата незаконита работа ќе 
им ја стори на граѓаните или на правните лица. 

Ако државата е правосилно осудена да го плати 
надоместувањето на штетата, може од судијата или 
од повремениот судија да бара да го надомести она 
што е исплатено само ако штетата е предизвикана 
намерно или од голема невнимателност. 

Барањето за надоместување на штетата поради 
незаконитата работа на судија или на повремен су-
дија застарува за една година од денот кога оштете-
ниот разбрал за штетата, <а во.секој случај за три го-
дини од денот кога настанала штетата. 

Барањето-на државата да бара од судија или од 
повремен судија да го надомести она што е испла-
тено застарува за шест месеци од денот на изврше-
ната исплата. 

Член 49 
За повреди на должноста или угледот на суди-

ската служба претседателите и судиите на. окружни-
те стопански судови одговараат дисциплински. 

Член 50 
Пред да се започне дисциплинската постапка 

претседателот на судот може да го повика судијата 
писмено да го изнесе објаснението за своите постапки. 

Ова објаснение може да го бара и претседа-
телот на вишиот суд од претседателите и судиите на 
судовите од подрачјето на вишиот суд. 

Ако е во прашање повреда на должноста на 
(редното работење во судот, извршување задачите на 
судската управа или повреда на угледот на судиска-
та служба објаснение може да бара од претседате-
лите и од судиите на окружните стопански судови и 
органот на управата за правосудни работи. 

Член 51 
За повреди на должноста или угледот на суди-

ската служба на претседателите и на судиите на 
окружните стопански судови можат да им се изречат 
овие дисциплински мерки: 

писмена опомена; 
писмен укор. 
'Претседателот на судот или судијата на којшто 

©о текот на една година му се изречени две дисци-
плински мерки од коишто една е писмен укор, не 
;мо?ке Д0 напредува во повисок платен разред ниту, 
да биде избран за судија на повисок суд за време од 
две години од денот кога е изречена последната ди-
сциплинска мерка. 

Член 52 
Постапката за изрежување дисциплинските 

мерки спрема* судиите на окружните стопански су-
дови се започнува по предлог *>д претседателите на 
тие судови. Претседателот на Врховниот стопански* 
суд и претседателите на вишите стопански судови 
можат да започнат постапка против секој прет-
седател или \судија на окружен стопански суд од 
нивното подрачје. 

Предлог за започнување постапка може да даде 
и органот на управата за правосудни работи. 

Член 53 
Дисциплинските мерки ги изрекнува дисциплин-

скиот совет на вишиот стопански суд. 
Дисциплинскиот совет е составен од тројца судии 

што се определуваат со распоредот на работите, 
Дисциплинскиот совет решава во нејавно засе-

дание. 
Член 54 

Пред да го донесе решението дисциплинскиот 
совет ќе побара од судијата писмено да ја изнесе сво-
јата одбрана доколку тоа не е сторено порано (член 
50), а може да го одреди претседателот на судот или 
судија кој ќе спроведе потребни извиди. 

Дисциплинскиот совет ќе го повика судијата 
пред советот да ја изнесе својата одбрана ако го 
побара тој тоа или кога е тоа потребно за да се 
утврди неговата одговорност. 

Член 55 
Дисциплинскиот совет со решение го одбива 

предлогот за изрекнување дисциплинска мерка или 
ја изрекнува дисциплинската мерка. 

Решението од дисциплинскиот совет е право-
силно. 

Во решението од дисциплинскиот совет ќе се 
изрече на кого паѓаат трошоците на постапката. 

Ако предлогот за изрекнување диспиплинската 
мерка е одбиен, на судијата што бил повикан пред 
дисциплински совет ќе му се надоместат патните 
трошоци од буџетските средства. 

Ако е изречена дисциплинска мерка, дисциплин-
скиот совет може да реши сите трошоци или еден 
дел да падне на товар на буџетските средства. 

Член Сб 
Дисциплинските мерки не можат де се изое^ат 

ако поминало повеќе од една година од денот кога 
е сторена повредата на должноста или угледот на 
судиската службе. 

Г Л А В А V 
РАЗРЕШУВАЊЕ, ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА И 
ОТСТРАНУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, СУДИИТЕ И ПОВРЕМЕНИТЕ СУДИИ НА 

СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 
1. Разрешување 

Член 57 
Судиите и повремените судии на стопанските су-

дови можат да бидат разрешени од судиската дол-
жност само во случаите и во постапката што ја 
одредува овој закон. 

Член 58 
Судиите и повремените судии на стопанските 

. судови ги разрешува претставничкото тело што ги 
избрало. 

Повремениот судија на окружен стопански суд 
ќе се смета како разрешен ако е разрешен во еден 
од народните одбори на околиите и градовите од 
подрачјето на окружниот стопански суд. 

Член 59 
Судијата ќе биде разрешен: 
кога самиот ќе побара да биде разрешен; 
кога по своја согласност ќе биде избран во друг 

суд или назначен на друга должност; 
кога ќе се утврди дека не е во можност да ја 

врши судиската должност поради стручна неспособ-
ност или морална неподобност. 

Со изборот на судијата во вишиот суд судијата 
се смета како разрешен во понискиот суд. 

Член 60 
Повремениот судија ќе биде разрешен: 
кога самиот ќе побара да биде разрешен; 
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кога ќе се утврди дека не е во можност да ја 
врши судиската должност поради неспособност или 
морална неподобност, 

кога ќе се утврди дека нередно ја врши суди-
ската должност. 

Повремениот судија се смета како разрешен ако 
по истекот на времето за кое е избран не ќе биде 
избран повторно. 

Член 61 
Кога судијата или повремениот судија ќе побара 

да биде разрешен, претседателот на судот ќе го 
испрати неговото барање до претставничкото тело 
што го избрало, преку органот на управата за пра-
восудни работи. 

Член 62 
Кога судијата е избран во друг суд или назначен 

на нова должност, органот на управата за правосудни 
работи ќе го извести за тоа претставничкото тело за 
да донесе решение за разрешувањето. 

Судијата не а.оже да стапи на новата должност 
сред да биле разрешен. 

Член 63 
Предлог за разрешување повремен судија пс -

ради нередно вршење на судиската должност подае-
сува претседателот на судот преку органот на упра-
вата за правосудни работи. 

Член 64 
Предлог за разрешување судии на сите стопански 

судови и повремени судии на Врховниот стопански 
суд и на повисокиот стопански суд, поради неспо-
собност или морална неподобност поднесуваат до 
народните собранија надлежните извршни совети 
или определен број пратеници по постапката опреде-
лена со правилникот за работа на собранието. 

Предлог за разрешување судија на окружен сто-
пански суд од подрачјето да Автономната Косовско-
метохиска Област поднесува до народниот одбор на 
оваа област органот на управата за правосудни ра-
боти или определен број одборници на овој о^бор 
по постапката определена со правилникот за работа 
на одборот 

Предлог за разрешување повремени судии на 
окружен стопански суд поради неспособност или мо-
рална неподобност поднесува комисијата за избори 
на народниот одбор, десет народни одборници или 
органот на управата за правосудни работи. 

Член 65 
Иницијатива за разрешување су; на окружен 

стопански суд поради неспособност или морална не-
подобност можат да дадат и народните одбори на 
околијата или градот од подрачјето на окружниот 
стопански суд. 

Оваа иницијатива се упатува до органот на упра-
вата за правосудни работи кој ќе го извести за тоа 
претставничкото (тело преку извршниот совет со 
своето мислење за истакнатите разлози з«а разрешу-
вањето. Ако судијата не дал своја изјава за разло-
з и ^ за разрешувањето, органот на управата за пра-
восудни работи претходно ќе ја прибави оваа изјава. 

Член бб 
Предлог за разрешување поради неспособност 

или морална неподобност не може да се поднесе ак(ѓ 
судијата или повремениот судија не бил повикан 
да се изјасни за разлозите за разрешувањето. 

Член 67 
Предлогот за разрешување судија и повремен 

судија поради неспособност или морална неподоб-
ност претходно се разгледува во одборот за избори 
на народните собранија односно во комисијата за 
избори на народните одбори. 

Одборот односно комисијата за избори ќе испита 
дали има разлози за разрешувањето. Тие меѓаит да 
побараат од органот на управата за правосудни ра-
боти да ги провери фактите што се изнесуваат во 
предлогот. 

Ако предлогот за разрешување повремен судија 
на окружен стопански суд го дале народните одбор-
ници, тој предлог претходно се упатува до органот 
на управата за правосудни работи, којшто, откога 
ќе го испита случајот и ќе прибави изјава од лицето 
чие разрешување се бара за разлозите за разрешу-
вањето, ќе му го врати предлогот на народниот од-
бор со свое мислење. 

Мислењето на органот на управата за правосуд-
ни работи односно предлогот на тој орган за разре-
шување, како и изјавата на повремениот судија чие 
разрешување се бара ќе се прочита на заседанието 
на народниот одбор на почетокот на претресот на 
предлогот за разрешувањето. 

Член 68 
Решението на народниот одбор за разрешување 

повремен судија на окружен стопански суд е под-
ложно на оценката за законитоста по одредбите од 
Уставот и законите. 

Член 69 
•Кога ќе се донесе решение за укинување на не-

кој стопански суд (чл. 8 и 12) судиите и повремените 
судии на тој суд се сметаат како разрешени. 

Ако е потребно да се намали бројот на судиите 
или повремените судии во еден суд (член 35), надле-
жното претставничко тело ќе разреши определен 
број судии односно повремени судии. 

Член 70 
Разрешениот судија на Врховниот стопански суд 

му се става на расположение на Сојузниот извршен 
совет, а судиите на другите стопански судови на ор-
ганот на управата за правосудни работи, доколку не 
е во прашање разрешување по барање од судијата 
односно разрешување поради заминување на суди-
јата на нова должност. 

Работниот однос на разрешените судии ќе се 
расправи по општите прописи што важат за др«* 
жавните службеници, како и по посебните прописи 
за судиите. 

2. Престанок на службата 
Член 71 

На судијата му престанува службата по силата 
на законот: 

кога ќе се утврди дека нема услови да биде из-
биран за судија; 

кога ќе биде осуден поради кривично дело кое го 
прави морално неподобен за вршење »а судиска дол-
жност; 

кога ќе биде повикан да го отслужи задолжител-
ниот воен срок; 

кога ќе наполни 70 години старост. 
Член 72 

Постоењето на условите од претходниот член го 
утврдуваат за судиите на Врховниот стопански суд 
Сојузниот извршен совет, а за судиите на вишите 
стопански судови републичките извршни совети. За 
судиите на окружните стопански судови постоењето 
на овие услови го утврдуваат органите на управата 
за правосудни работи. 

Против сите решенија за престанок на службата 
може да се вади управен спор пред Сојузниот вр-
ховен суд. 

3. Отстранување од должноста 
Член 73 

Судија ќе се отстрани од должност ако пп:~:т 
него е отворена истрага или е ставен во притвоо или 
во истражен затвор. 

Судија може да биде отстранет од должност? ако 
е даден предлог за неговото разрешување поради 
стручна неспособност или морална неподобност. 
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Во случаите од ст. 1 решение за отстранување 
донесува за судиите претседателот на судот, а за 
претседателот на судот претседателот на повисокиот 
суд. Во случаите од ставот 2 решението за отстра-
нување го донесува надлежниот извршен совет. 

Во поглед на принадлежностите на судиите от-
странети од должноста важат прописите за држав-
ните службеници. 

Член 74 
Ако против повремен судија е отворена истрага 

или е даден предлог за негово разрешување, претсе-
дателот на судот нема да го поканува повремениот 
судија да ја врши должноста додека не ќе се заврши 
кривичната постапка односно постапката за разре-
шување. 

Член 75 
^ Одредбите што важат за разрешувањето на су-

дија, за престанок на службата и за неговото отстра-
нување од должност важат и за претседателот на 
судот. 

Г Л А В А VI 
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ ВО СТОПАНСКИОТ 

СУД И КАНЦЕЛАРИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 76 

Стручни соработници во стопанскиот суд се: 
судиски приправници; 
референти; 
секретари. 

Член 77 
Стручните сорабо тници во стопанскиот суд и ^ 

помагаат на судиите и се оспособуваат за судиска 
должност. 

Член 78 
За судиски приправник може да биде назначено 

лице што завршило правен факултет и кое ги испол-
нува другите услови за стапување во државна 
служба. 

Судиските приправници се назначуваат во окру-
жните стопански судови и постепено се распореду-
ваат на сите работи за да се здобијат со пракса од 
сите области на судската работа. 

Приправниците можат да се упатат на вежба во 
редовен суд. 

Член 79 
Приправничката вежба трае три години. При-

правникот се здобива со правото да полага судиски 
испит откога ќе наполни две години приправничка 
пракса. 

По положениот судиски испит и завршената 
приправничка пракса приправникот се назначува за 
референт. 

Лицата што положиле адвокатски испит се на-
значуваат веднаш за референти. * 

За референти можат да бидат назначени и лица 
што не положиле судиски испит, ако завршиле пра-
вен факултет, поминале три години на правни ра-
боти и положиле стручен испит. 

Член 80 
Референти можат да се назначуваат во сите сто-

пански судови. 
Референтне особено треба да се запознаат со 

сите работи во крека со судењето, а може да им се 
довери изработка на нацрт на решение. 

Член 81 
Секретари можат да бидат назначени само во 

врховниот стопански суд и во вишите стопански су-
дови, Ј 

За секретар може да биде назначено лице што 
по завршениот правен факултет поминало осум го-
дини на пракса во суд или на други правни работи 
и кое положило судиски или адвокатски испит. 
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Секретарите по правило се назначуваат меѓу су-
диите на окружните стопански судови или референ-
т н е . 

Секретарите им помагаат на судиите во изучува-
њето на правните прашања и изработуваат нацрти 
на решенијата на советите. На нив може да им се 
довери и водење на евиденцијата на судската пракса. 

Член 82 
Судиските приправници и референти во окру-

жните стопански судови ги назначува по иниција-
тива од претседателите на судовите или по сопстве-
на иницијатива органот на управата за правосудни 
работи. 

Секретарите и референтите во вишите стопански 
судови ги назначува органот на управата за право-
судни работи по предлог од претседателите на тие 
судови, а во Врховниот стопански суд претседателот 
на тој суд. 

Член 83 
Во стопанските судови има потребен број канце-

лариски и помошни службеници. 
Канцелариските и помошните службеници во 

Врховниот стопански суд ги назначува претседателот 
на тој суд, а во другите судови или органот на упра-
вата за правосудни работи или претседателите на 
судовите. Поблиски одредби за тоа донесуваат репу-
бличките извршни совети. 

Член 84 
На стручните соработници во стопанскиот суд Л 

на канцелариските и помошните службеници се 
применуваат прописите што важат за државните 
службеници ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Г Л А В А VII 
СУДСКА УПРАВА 

Член 85 
Судската управа ги осигурува условите за р а -

ботење на стопанските судови. 
Во делокругот на судската управа спаѓаат осо-

бено овие работи: 
грижи работите во судот да се вршат редно и на 

време, 
решавање кадровски и -персонални прашања на; 

судиите, повремените судии, стручните -соработници, 
канцелариските и помошните службеници, 

повикување повремени судии, 
организирање на работењето БО судот, 
служба на судската писарница, 
статистичка служба, 
одредување постојани'вештаци, 
грижи за вршењето на работите на меѓународна-

та правна помош, 
составање претсметка на приходите и расходите, 

извршување на претсметката и контрола над нејзи-
ното извршување, 

грижи за правилната наплата на судските такси, 
осигурување на судските депозити, 
работи за сместување на судот, набавување ин-

вентар и канцелариски материјал, 
управување со судските згради и со инвентарот-

Член 86 
Работите на судската управа во стопанскиот суд 

ги вршат органите на управата за правосудни работи 
и претседателите на судовите. 

Претседателот на Судот ги врши работите на суд-
ската управа во судот. Тој може вршењето на поод-
делни работи на судската управа да им го довери 
на судиите, на стручните* соработници во судот и на 
канцелариските службеници. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член 87 
Работите и овластенијата што со овој закон им 

се дадени на органите на управата за правосудни 
работи ги вршат републичките секретаријата за 
правосудна управа. 

Сојузниот извршен совет се грижи за спроведу-
вањето на единствените начела на правосудната 
управа. 

Со закон на Народна Република Србија ќе се 
одреди кои работи и овластени ја ќе ги вршат покра-
инските органи на управата за правосудни работи и 
каков е односот на овие органи спрема органите на 
управата за правосудни работи на Народна Републи-
ка Србија. 

Член 88 
Доколку со овој закон или со други прописи не 

е определено поинаку, надзор над правилното вр-
шење на работите на судската управа вршат орга-
ните на управата за правосудни работи. 

Овие органи можат да бараат извештаи од сите 
стопански судови на определено подрачје и да да-
ваат упатства за правилно вршење на работите на 
судската управа. 

Член 89 
Органите на управата за правосудни работи вр-

шат надзор над работите на судската управа непо-
средно или преку претседателите на вишите стопан-
ски судови. 

Овие органи можат да ги овластат претседате-
лите на вишите стопански судови во границите на 
i нивните упатства да извршат преглед на работењето 
[во окружните стопански судови во работите на суд-
ската управа. Претседателите на вишите стопански 
судови поднесуваат извештаи за извршениот преглед. 

Член 90 
На почетокот на годината во секој стопански суд 

се одредува со распоредот на работите кои работи 
ќе вршат поодделни судии и службеници во судот. 

Распоредот на работите во Врховниот стопански 
суд се одредува на општо заседание, а во вишите 
и во окружните стопански судови распоредот на ра-
ботите го одредува претседателот на судот во согла-
сност со судиите. 

Распоредот на -работите може да се менува во 
текот на годината на начинот предвиден во прет-
ходниот став. 

Член 91 
Распоредот на повремените судии и нивното по-

викување на должност го врши претседателот на 
судот. 

Повремените судии се повикуваат на должност 
повремено и по однапред утврдениот распоред. 

Претседателите на судовите можат да одредат 
поодделни повремени судии да учествуваат во суде-
њето на определени видови предмети, ако со обѕир 
на нивното стручно знаење и искуство таквиот ра-
според би придонел кон подобро решавање на пред-
метите. 

Член 92 
Постојаните судски вешти лица ги назначува 

Претседателот на вишиот стопански суд на почето-
кот на секоја година' 

Член 93 
Секој стопански суд има свој службен назив. 
На секоја зграда во која е сместен судот мора да 

биде истакнат натпис кој го содржи називот на су-
дот. 

Секој стопански суд има свој печат, кој мора да 
го содржи називот на судот како и името и грбот на 
народната република. Печатот на Врховниот стопан-
ски суд го содржи грбот на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Член 94 
Правилата за внатрешното работење во окру-

жните стоп«?неки судови ги донесуваат републичките 
извршни совети по претходна*согласност од Соју-
зниот извршен совет. Вишите стопански судови и 

Врховниот стопански суд сами донесуваат правила 
за своето внатрешно работење што ги потврдува 
Сојузниот извршен совет. 

Со овие, правила ќе се одреди особено распоре-
дот на работите во судот, работењето на судската 
писарница, начинот за водење на судските регистри 
и другите помошни книги, формата на судските по-
кани и на другите обрасци, постапувањето со суд-
ските списи, како и материјалното и паричното ра-
ботење во судот. 

Член 95 
Претсметката на приходите и расходите на Вр-

ховниот стопански суд влегува во состав на соју-
зниот буџет, а претсметката на приходите и расхо-
дите на другите стопански судови влегува во состав 
на републичките буџети односно буџетот на Авто-
номната Покраина Војводина. 

Г Л А В А VIII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 96 
Лицата што ќе се најдат на должноста арбитри 

на денот на влегувањето во сила на овој закон мо-
жат да се избираат до крајот на 1954 године за 
судии на стопанските судови иако не ги исполнуваат 
условите од членот 27 на овој закон во поглед на 
школското образование, потребната пракса и поло-
жениот судиски испит. 

До крајот на 1956 година по исклучок можат да 
се избираат за судии и лица што не ги исполнуваат 
условите од членот 27 на овој закон во поглед на 
положениот судиски испит. 

Член 97 
По исклучок од одредбата на членот 81 од овој 

закон, лицата што на денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе се најдат на должноста секретари: 
можат да останат како секретари на вишите сто-
пански судови: и на Врховниот стопански суд ако 
имаат осум години пракса во суд или на други 
правни работи и положен стручен испит. 

Како секретари можат да останат и оние лица 
што немаат положен стручен испит ако бидат осло-
бодени од полагањето на судискиот испит. Ако 
овие лица се наоѓаат на должност во Врховниот 
стопански суд, решението за ослободување од по-
лагањето на судискиот испит го донесува претсе-
дателот на тој суд, а во вишите стопански судови 
органот на управата за правосудни работи по пред-
лог од претседателите на тие судови. 

Член 98 
До донесувањето на Законот за процесната и 

извршната постапка, за постапката во споровите 
пред стопанските судови важат правилата на про-
цесната и извршната постапка, одредбите на чл. 99 
и 100 од овој закон, како и одредбите на чл. 102, 103 
и 104 од овој закон"доколку се однесуваат до реше-
нијата донесени во оваа постапка. 

Член 99 
Против пресудата на окружниот стопански суд 

странката може да изјави ревизија до вишиот сто-
пански суд, а против првостепената цресуда од 
вишиот стопански суд ревизија до Врховниот сто-
пански суд во срок од осум дена од приемот на 
пресудата. * 

Со ревизијата може да се напаѓа пресудата 
поради повреда на материјалниот закон или поради 
битни повреди на одредбите на постапката. 

Како битна повреда на одредбите на постапката 
се смета онаа која би можела да биде од влијание 
на донесувањето на законитата пресуда. 

Судот што решава за ревизијата ја испитува 
правилноста на напаѓа ната пресуда во делот што 
со ревизијата се напаѓа. 

Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член се приме-
нуваат и до ревизијата против решенијата на вое-
ната арбитража. 
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Член: 100 
Ревизијата се подава до судот што ја изрекнал 

првостепената пресуда. Ако овој суд не ја отфрли 
•ревизијата како ненавремена или непозволена вед-
наш ќе ја испрати ревизијата и сите списи до вто-
ростепениот суд. 

Член 101 
Против пресудите донесени во прв степен во 

постапката за судење на стопанските престапи 
странките имаат право да подадат жалба во срок 
од осум дена од доставзгвањето на пресудата. 

Член 102 
Против правосилните решенија на окружните 

стопански судови, како и против правосилните ре-
шенија на випште стопански судови и воената ар-
битража за кои Врховниот стопански суд не 
расправал по повод правниот лек, претседателот 
на Врховниот стопански суд може да изјави вон-
редна ревизија во срок од 30 дена од правосилноста 
на решението. 

Претседателот на Врховниот стопански суд не 
може да биде член на советот што решава за вон-
редната ревизија. 

Член 103 
Против решението на Врховниот стопански суд 

Сојузниот јавен обвинител може да, подаде барање 
за заштита на законитоста ако со решението е 
повреден законот. 

Барањето за заштита на законитоста се подава 
во срок од 30 дена од правосилноста на решението. 

За барањето за заштита на законитоста решава 
Сојузниот врховен суд. 

Член 104 
Вонредната ревизија не го задржува извршу-

вањето на решението против кое е изјавена, но 
Врховниот стопански суд може да му нареди на 
стопанскиот суд што е надлежен за извршување на 
решението да го запре неговото извршување додека 
не се донесе решение за вонредната ревизија. 
Ваквото овластение го има и Сојузниот врховен 
суд во поглед на решенијата против кои е подадено 
барање за заштита на законитоста. 

Член 105 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

окружните државни арбитражи стануваат окружни 
стопански судови, а ре п} Зл инките државни арби-
тражи стануваат виши стопански судови. Сите 
нерешени предмети што ќе се најдат кај овие арби-
тражи ќе ги завршат окружните стопански судови 
односно вишите стопански судови според одредби-
те од овој закон. 

Главната државна арбитража станува Врховен 
стопански суд кој ќе ги преземе сите предмети од 
'Главната државна арбитража и ќе ги расправи по 
досегашните прописи. Решенијата на арбитраживе 
совети донесени' до денот на, влегувањето во сила 
на овој закон можат да се напаѓаат само под усло-
вите предвидени во досегашните прописи. Правото 
на иницијатива по овие прописи му припаѓа jia 
претседателот на Врховниот стопански суд. 

Сојузната државна арбитража престанува да 
работи со денот на влегувањето во сила на овој 
закон. Арбитрите и другите службеници на Соју-
зната државна арбитража ќе му се стават на ра-
сполагање на Сојузниот извршен совет, а нереше-
ните .предмети ќе им се отстапат на надлежните 
стопански судови. 

Член 106 
Народната скупштина на Народна Република 

Србија ќе донесе во срок од еден месец по влегу-
вањето во сила на овој ѕл^сн прописи за престано-
кот на работата на Покраинската државна арбитра-
жа на Автономната Покраина Војводина и за осни-
вање стопански судови во оваа покраина. Со истите 
прописи ќе се определи на кого ќе му се предадат 
нерешените предмети што ќе се најдат кај Покра-
инската државна арбитража 

Член 107 
До донесувањето на законот за стопанските пре-

стапи, надлежноста на државната арбитража за из-
режување на казнените и другите мерки против 
стопанските организации и одговорните лица во тие 
организации се пренесува на стопанските судови, 
и тоа надлежноста на окружната државната арби-
тража на окружните стопански судови, надлежноста 
на републичката државна арбитража и на Сојузната 
државна арбитража на вишите стопански судови, 
а надлежноста на Главната државна арбитража на 

, Врховниот стопански суд. 
Член 108 

Надлежните претставнички тела ќе извршат из-
бор на претседатели, судии и повремени судии на 
стопанските судови, до крајот на 1954 година, Додека 
не се изврши овој избор, претседателите, арбитрите 
и повремените арбитри на државните арбитражи ќе 
ги вршат должностите на претседатели, судии и 
повремени судии на соодветните стопански судови. 

Член 109 
Окружните судови се должни во срок од еден 

месец по влегувањето во сила на овој закон да им 
ги предадат на надлежните окружни .стопански 
судови регистрите на стопанските организации. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише правилник 
за регистрација на стопанските организации. 

Член НО 
За решавање на стопанските спорови и споро-

вите за надоместување на штетата меѓу воените 
стопански организации, воените установи или овла-
стените команди и натаму е надлежна Воената ар-
битража во Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана. 

Член 111 
За решавање на стопанските спорови што ќе 

станат од надворешнотрговските односи на дома-
шните стопански организации, установи или орга-
низации со странски претпријатија, установи или 
организации и натаму е . надлежна Надворешнотр-
говската арбитража во Белград, ако спорните 
странки писмено ја договориле нејзината над- > 
лежност. 

Член 112 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: Законот за државната арбитража 
со сите измени и дополненија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 107/47 и 50/143); Правилникот за помор-
ската арбитража при Трговската комора на ФНРЈ 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/47); членот 61 од 
Уредбата за организацијата, послувањето и упра-
вувањето со Југословенските железници („Службе,, 
лист на ФНРЈ", бр. 54/53); членот 21 од Уредбата 
за здружување на стопанските организации („Слу- < 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) доколку се однесува 
до оснивањето на поморска арбитража како и дру-
гите прописи што се во спротивност со овој закон. 

Член 113 
Поморската арбитража останува надлежна само 

за судење на споровите за кои до денот на влегу-
вањето во сила па овој закон е договорена надле-
жноста на таа арбитража. 

Член 114 
Во постапката за стопанските и поморските спо-

рови, за споровите за надоместување на штетата, 
за извршување и за регистрацијата, странките се 
должни да плаќаат такса. 

До донесувањето на законот за судските такси 
се овластува Сојузниот извршен совет да пропише 
тарифа по која ќе се плаќаат таксите во постапката 
пред стопанските судови. 

Член 115 
Овој закон влегува во сила шеесет дена ПО 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ. 
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384. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ЗА 
ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот зскон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југославија 
и за сојузните органи на власта, се прогласува За -
конот за данокот на приходите од авторските права 
и за фондот за унапредување на културните дејно-
сти, што го усвои Сојузната народна скупштина на 
заседанието на Сојузниот собор од 2 јули 1954 го-
дина. 

ПР бр. 27 
5 јули 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ 
ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ HA 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
I. ДАНОК НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ 

ПРАВА 
Член 1 

Данокот на приходите од авторските права се 
плаќа на сите видови приходи реализирани врз 
основот на авторското право. 

Член 2 
Како приходи од авторските права на кои се 

плаќа данокот според одредбите од овој закон се 
сметаат: 

1. приходите од уметнички творби (книжевни 
ликовни, музички, филмски и други) во оригинал, 
превод, копија или репродукција, како и наградите 
на конкурси за уметнички творби; 

2. приходите од научни и стручни творби во ори-
гинал, превод, копија или репродукција и наградите 
на конкуренте за изработка на тие творби; 

3. приходите од пуб лици етичката дејност; 
4. приходите од идејни проекти и награди ца 

конкурси за изработка на тие проекти; 
5. приходите од изработка на разни скици и цр-

тежи како и приходите од стрипови, составување 
крстословки и други слични работи; 

6. приходите од вршење рецензија, редакција, 
лектура и слично И 

7. сите други приходи по основот на авторското 
право. 

Член 3 
Како приходи од авторските права во смисла на 

одредбите од овој закон не се сметаат приходите од 
патенти, пронајдоци и технички усовршувања. На 
тие приходи се плаќа данокот според прописите за 
данокот на доход. 

Член 4, 
Приходите од изработка на идејни скици или 

цртежи во применетата уметност, од изработка на 
прототипови на уметнички производи што им се от-
стапуваат на стопански организации или на други-
производители како модели за натамошно умножу-
вање (производство на такви производи, се сметаат 
кг ко приходи од уметничките творби од чл. 2 точ. 5 
од овој закон. 

Приходите што се реализираат со производство 
и продажба на производите на применетата умет-

ност, се оданочуваат со данокот на доход како при-
ходи од занаетчиската дејност. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, приходите од продажбата на лрототиповите 
на применетата уметност »се оданочуваат според од-
редбите од овој закон ако тие прототипови по оби-
чаите што постојат го задржале карактерот на ори-
гинал на производ на применетата уметност. Ова не 
се однесува до приходите од производите на занает-
чиските дуќани. 

Во случај на сомнение дали се во прашање при-
ходи од авторските права или приходи од занает-
чиската дејност, ќе се прибави мислење од здруже-
нието на уметниците на соодветната струка на умет-
носта. 

Член 5 
Данокот на приходите од авторските права се 

плаќа на сите приходи од чл. 2 и чл. ст. 1 и 3 од 
овој'закон што потекнуваат од територијата на Фе-
деративна Народна Република' Југославија, без об-
ѕир на живеалиштето односно седиштето на даноч-
ниот обврзник, како и на таквите приходи од стран-
ство ако на нив не се плаќа сличен данок во стран-
ската држава од која потекнуваат тие. 

Член б 
Данокот на приходите од авторските права не се 

плаќа: 
1) на наградите што се давааат од буџетските 

средства или што ги даваат стопанските и други ор-
ганизации, како и странски држави и меѓународни 
организации за успех и заслуги во уметноста и 
науката; 

2) на оној дел на приходите од публицистичката 
дејност што се смета како приход од работниот од-
нос и кој служи како основ за уплатување на при-
донесот за социјално осигурување; 

3) на приходите од уметнички изложби. 
Член 7 

Даночен обврзник на данокот на приходи од ав-
торските права е секое домашно или странско фи-
зичко и правно литте што реализира приход на 
кој се плаќа данокот според одредбите од овој 
закон, без обѕир дали приходот се реализира по 
извозно или по изведено авторско право. 

Органите на власта на Федеративна Народна 
Република Југославија, домашните стопански и оп-
штествени организации не плаќаат данок на прихо-
дите од авторските права според одредбите од овој 
закон. 

Член 8 
Даночната основа на данокот на приходи од ав-

торските хонорари ја сочинува одделно секој износ 
на бруто хонорар, приход или награда за творбите 
односно за работите од чл. 2 на овој закон, што се 
прима од еден исплатувач по една творба (работа). 

При утврдувањето на даночната основа на да-
нокот на приходите од вајарските творби се одби-
ваат трошоците за материјалот што е потрошен при 
изработката на тие творби и надоместувањата за 
работата на други лица што учествувале во нивната 
изработка. 

Ако ^ се реализираат повеќе хонорари (приходи) 
за повеќе творби објавени во еден број на дневен 
или повремен весник,- списание, годишник, зборник 
и ел., даночната основа ја сочинува збирот на при-
ходите за сите творби објавени во еден број. 

Ако по еден договор се реализира приход за 
повеќе творби, даночната основа ја сочинува вкуп-
ниот приход по договорот за сите тие творби. 

Даночната основа на данокот 'на приходи од 
вршење рецензија, редакција и лектура ја сочинува 
износот на бруто приходот по една творба односно 
по сите творби што се содржани по еден број на 
дневен или повремен весник, зборник и ел. Ако овој 
приход е договорен како месечен хонорар, даночната 
основа ја сочинува износот на договорениот месечен 
хонорар. 
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Член 9 
По исклучок од одредбите на претходниот член, 

Ла приходите од. авторските права што ги пресме-
тува и исплатува установата за заштита на автор-
ските права данокот се плаќа по нормата што му; 
одговара на збирот на приходите на даночниот об-
врзник што му се исплатени во текот на годината. 
Во овој случај установата е должна данокот да го 
пресмета и наплати по соодветната норма. 

Приходите од мели авторски права можат да 
реализираат само преку установата за заштита на 
авторските права. 

Како приходи од мали авторски права на кои се 
плаќа данокот во смисла на претходните ставови, не 

сметаат тантиемите за изведување музички творби 
На даночната основа 

во народните театри и опери, што спаѓаат во големи 
права, како ни приходите за изведување симфонии, 
без обѕир дали. се наплатуваат преку установата за 
заштита на авторските права или не. 

Член 10 
Ако по една уметничка или некоја друга творба 

од членот 2 на овој закон се реализираат приходи; 
од авторското право или од награда на конкурс, да-
ночната основа ја сочинува одделно приходот од 
авторското право а одделно наградата на конкурсот. 

Член 11 
Данокот на приходите од авторските права се 

плаќа по следните даночни норми: 

преку до Се плаќа данок 
1.000 50.000 4% 

50.000 100.000 2.000 -F 6% од износот преку 50.000 
100.000 200.000 5.000 1% * » }> 100.000 
2001000 400.000 12.000 + 8% „ tt i> 200.000 
400.000 600.000 28.000 ч- 10% „ п »» 400.000 
600.000 800.000 48.000 -f 12% „ » »> 600.000 
800.000 1,000.000 72.000 + 14% >, п a 800.000 

1,000.000 100.000 4- 20% „ » и 1,000,000 

Член 12 
Ако повеќе лица заеднички реализираат приходи 

од авторски права или ако повеќе лица заеднички 
реализираат други приходи на кои се^ плаќа^ данок 
според одредбите од овој закон, данок ќе плаќаат по 
нормите дагу му одговараат на 'приходот на секој 
обврзник одделно. 

Член 13 
При секоја исплата на приход од авторските 

права исплатувачот е должен да го пресмета и едно-
времено задржи данокот по нормата што и' одговара 
на висината на хонорарот. 

Ако се врши исплатата во рати, данокот се пре-
сметува по нормата што му одговара на збирот на 
исплатените рати. Данокот што е исплатен од да-
ночниот обврзник при исплатата на поранешните 
рати се одбива од пресметаниот данок и се исплатува 
с,амо разликата. 

Член 14 
Ако стопанската организација како исплатувач 

на приходите од авторските права не*го задржи да-
нокот при исплатата на хонорарот должна е да го 
втлатѕош. товар на својот платен сђонд. 

Член 15 
Ако даночен обврзник — физичко лице прима 

од друго физичко лице приход на кој се плаќа да-
нок според овој закон, во срок од 15 дена од денот 
на приемот на приходот мора да го пријави оства-
рениот приход и да го уплати соодветниот износ на 
данокот. 

Пријавата по претходниот став се поднесува до 
финансискиот орган на народниот одбор на околи-
ната, градот или градската општина со одделни пра-
ва на чие подрачје е живеалиштето на даночниот 
обврзник, без обѕир на местото каде што е реализи-
ран приходот а уплатата на данокот се врши на 
определена сметка на која се врши уплатата на да-
нокот на хонорарите реализирани во тоа место. 

Член 16 
Ако физичко или правно лице кое е носител на 

авторското право во своја режија умножува или 
издава уметничка, научна, стручна или друга творба 
спомената во чл. 2 од овој закон во онолкав број 
примероци кои според обичаите не се сметаат како 
оригинали на остварените приходи плаќа данок на 
доход. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
до правните лица од чл. 7 ст. 2 од овој закон. 

Член 17 
Данокот на приходите од авторските права не 

се зема во обѕир за добивање или гуО^к.е на права 
што зависат од висината на данокот. 

Член 18 
Данокот на приходите од авторските права се 

уплатува на одделната сметка при Народната банка 
на ФНРЈ во местото во кое се реализираат свие 
приходи. 

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОКОТ НА1 

ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ ПРАВА 
Член 19 

Средствата на данокот на приходите од автор-
ските права служат за унапредување на културните 
дејности и за социјално осигурување на уметниците. 

Член 20 
Од наплатениот данок на приходите од автора 

ските права се уплатува зџ социјално осигурување 
на уметниците делот што се пресметува по нормата 
утврдена со сојузниот општествен план и на основот 
што ќе го утврди Сојузниот извршен совет и тоа за 
оној број уметници што се социјално осигурени по 
посебните прописи за социјалното осигурување на 
уметниците на товар на приходите реализирани спо-
ред одредбите од овој закон. Овој придонес се упла-
тува во републичкиот, покраинскиот, о€л-.сниот фонд 
за социјално осигурување на товар на данокот на 
приходите од авторските права што е наплатен на 
територијата на народната република, покраина, об-
ласт. 

Член 21 
Со посебни прописи за социјалното осигурување 

на уметниците ќе се регулира социјалното осигуру-
вање на уметниците на товар на средствата реали-
зирани според одредбите од овој закон. 

Уметниците што се социјално осигурени по основ 
на работниот однос, имаат право да избираат пен-
зиското осигурување по работниот однос ^ли по про-
писите за социјалното осигурување на уметнин^тз. 

Сојузниот извршен совет може на поодделни 
истакнати уметници и други културни работници да 
им ја определи висината на пензионото осигурување 
без обѕир на прописите за социјалното осигурување. 
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Член 22 
Од неплатениот данок на приходите од автор-

ските права во фондот за унапредување на култур-
ните дејности сз уплатува делот што останува по 
исплатата на придонесот за социјално осигурување 
на уметниците. 

Средствата на фондот за унапредување на кул-
турните дејности се распределуваат, и тоа: 

1. најмалку 75% на републичкиот фонд за уна-
предување на културните дејности; 

2. најмногу 25% на сојузниот фонд за унапреду-
вање на културните дејности. 

Сојузниот извршен совет ќе ги опееле ти процен-
тите од претходниот став. 

Член 23 
Средствата на сојузниот фонд за унапредување 

на културните дејности можат да се употребат за 
меѓурепублички и меѓународни културни и научни 
манифестации, за унапредување на уметничките деј-
ности на сите струки на уметноста, како и за други 
потреби од општо значење. 

Со републички закон ќе се пропише за кои кул-
турни дејности можат да се употребат средствата на 
републичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности. 

Член 24 
Со сојузниот фонд за унапредување на култур-

ните дејности управува комисијата што ја именува 
Сојузниот извршен совет. 

Упатства за управување со фондот за унапреду-
вање на културните дејности ќе пропише Сојузниот 
извршен совет. 

Член 25 
Со републички закон ќе се пропише начинот на 

управувањето со републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности. 

Член 26 
Во поглед на претсметката на приходите и ра-

сходите на фондовите за унапредување на култур-
ните дејности, како и во поглед на употребата и 
контролата над употребата на средствата на фон-
довите важат во сето одредбите од Основниот закон 
ѕа буџетите. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

Даночната основа на данокот на приходите при-
мени преку установата за заштита на авторските 
права во 1954 година ја сочинува збирот на прихо-
дите на даночниот обврзник подложни на овој да-
нок што ќе бидат реализирани од 1 август до 33 
декември 1954 година. 

Член 28 
Во поглед на данокот на приходите од автор-

ските права согласно ќе се применуваат одредбите 
од, Уредбата за данокот на доход доколку не се во 
спротивност со одредбите од овој закон. 

Во поглед на приходите од авторските права на 
странски носители на авторски права и приходите 
што потекнуваат од странство ќе се применуваат од-
редбите од меѓународните договори склучени меѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и дру-
тите држави, а ако такви договори нема, се приме-
нуваат одредбите од овој закон. 

Член 29 
Од 1 август 1954 година престанува обврската да 

се уплатува придонесот за социјално осигурува-
ње по договорот за социјално осигурување на умет-
ниците што е склучен пред да влезе во сила овој 
закон. 

Додека со посебни прописи не ќе се регулиоа 
социјалното осигурување на уметниците, исплатите 

на товар на социјалното осигурување ќе се вршат 
според договорите што постојат. 

Средствата реализирани од уплатите на придо-
несот за социјално осигурување со договорите што 
постојат, ќе се уплатат во соодветните републички 
фондови за социјално осигурување. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1954 година. 

385. 
Врз основа чл. 15 од Уставниот закон за осно-

вите на општественото и политичкото устројство на 
Федеративна Народна Република Југославија и за 
сојузните органи на власта, а во врска со чл. 15 од 
Правилникот за работа на Сојузната народна скуп-
штина, 

Сојузната народна скупштина на заедничкото 
заседание на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите од 2 јули 1954 године донесе 

ПРЕПОРАКА 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Врз основа на извештаите и податоците на Со-
јузниот извршен совет и на Одборот за просвета на 
Сојузниот собор за условите на животот и работата, 
како и воспитувањето и стручното школување на 
работничката младина во индустриските школи, во 
школите за учениците во стопанството, во ученич-
ките работилници и домови* Сојузната народна 
скупштина констатира дека е потребно целокупната 
општествена заедница и сите органи на самоупра-
вувањето да посветат повеќе грижи и да издвојат 
повеќе материјални средства за да се создадат што 
подобри услови за развој на работничкиот под-
младок. 

Во инетерс на порешително и побрзо решавање 
на овие проблеми Сојузната народна скупштина им 

ПРЕПОРАЧУВА 
на народните собранија на народните републики, 
на градските, околиските и општинските народни 
одобри и на работничките совети: 

да ги разгледаат сите можности за издвојување 
средства за отворање нови домови за учениците во 
стопанството, за пополнување и обнова на инвен-
тарот во домовите што постојат, како и за набавка 
на машини и школски учила за школските рабо-
тилници; 

да ги разгледаат можностите за давање олесну-
вања во поглед на трошоците на животот во домо-
вите за учениците во стопанството и трошоците за 
изведување практична настава во школските ра-
ботилници; 

сестрано да го спомогнат изведувањето на прак-
тичната настава на современа техничка основа; 

да обезбедат добар воспитувача и стручен 
кадар; 

да остваруваат потребни услови за културно-
забавен живот и физичко воспитување на работ-
ничката младина. 

Сојузната народна скупштина смета дека пре-
земањето на овие и на други мерки, како и согла-
сувањето на законските прописи што постојат за 
стручните школи со измените во нашиот опште-
ствен и стопански систем е нужно за обезбедува-
њето на подобри услови на животот и работата на 
работничката младина. 

Сојузна народна скупштина 
СИС (А) 122 

5 јули 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 



Среда, 28 Јули 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

386. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 
на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/54), а 
заради извршување на Уредбата за надворешно-
трговското работење („Службен лист на ФНРЈ'', бр, 
54/53) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА 

СВОИНА ВО СТРАНСТВО 

I. Услови за склучување на договорот 
Член 1 

Стопанските и општествените организации и др-
жавните органи и установи (во натамошниот тексту 
општествените правни лица) можат со странски ор-
ганизации и со поодделни лица да склучуваат дого-
вори за прибавување патенти, лиценци и други пра-
ва на индустриската своина, или технички докумен-
тации и фабрички тајни, како и договори за технич-
ката соработка под условите определени со оваа 
уредба. 

Договорите од претходниот став можат да се 
склучуваат непосредно или преку претпријатијата 
што се запишани во надворешно-трговскиот реги-
стар за вршење работите на увоз и извоз. 

Член 2 
Договорите од претходниот член можат да се 

склучат под услов предметот на договорот да 
служи за потребите на општественото правно лице 
во согласност со неговиот предмет на работење од-
носно со делокругот. 

Член 3 
За склучување на договорот од чл. 1 на уредбава 

со кој се презема долгорочна обврска, или, покрај 
исплатата на противвредноста во пари, се преземаат 
и други обврски со кои спрема странската организа-
ција се става во зависност производството или рабо-
тата на домашно општествено правно лице, стопан-
ска гранка или област, потребна е претходна дозвола 
од сојузниот Државен секретар за работи на народ-
нотб стопанство. 

Како договор со кој се презема долгорочна обвр-^ 
ска се смета договорот по кој за потполно исполну-
вање на обврската е договорен срок подолг од една 
година. 

Во случај на сомнение дали е потребна дозвола, 
одлучува сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство. 

Член 4 
Договорот станува полноважен кога ќе го пот-

пишат странките. 
Член 5 

Со молбата со која се бара дозвола во смисла на 
ст. 1 чл. 3 од оваа уредба мора да се приложи: 

1) потврда од Сојузната комисија за стандарди-
зација дека предметот на договорот им одговара на 
домашните стандарди и типизација, а ако за пред-
метот на договорот не е пропишан стандард или ти-
пизација — мислење од комисијата дека предметот 
на договорот е во согласност со општиот развој на 
стандардизацијата или типизацијата; 

2) извод од регистарот на стопанските организа-
ции за предметот на работењето на стопанската ор-
ганизација односно-потврда од народниот одбор на 
око ли јата (Градот, односно градската општина со од-
делни права) за делокругот ако дозволата ја бара 
општествена организациј а; 

3) техничко и економско образложение на пред-
метот на Договорот; 

4) податоци за изворите на средствата од кои ќе 
се обезбеди исплгр&та на обврските по договорот, по-
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датоци за гаранциите за исплата на тие обврски, 
како и податоци за изворите на средствата со кои 
се обезбедува производството односно работењето 
врз основа на предметот на договорот. 

Кои податоци треба да содржи техничкото и еко-
номското образложение на предметот на договорот, 
ќе определи сојузниот Државен секретар за работи 
на народното стопанство. 

Член 6 
Барањето за издавање дозвола го разгледува ко-

мисијата при сојузниот Државен секретаријат за 
работи на народното стопанство. 

Претседателот и членовите на комисијата од 
претходниот став ги назначува сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство, во со-
гласност со Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 7 
По секое барање за издавање дозвола комисијата 

дава свој образложен предлог до сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

Секој член на комисијата може да го издвои 
своето мислење. Издвоените мислења на поодделни 
членови на комисијата се приложуваат кон предлогот 
на комисијата. 

За издавањето на дозволата решава сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство, земајќи го во обѕир предлогот на комисијата т* 
раководејќи се со интересите на стопанството. 

Член 8 
Во дозволата за склучувањето на договорот од 

чл. 3 од уредбава сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство може да постави: 
услови под кои може да се склучи договорот, како: 
со договорот да се обезбеди исклучиво право за ко-
ристење на предметот на договорот, правото за пре-
несување на овластенијата од договорот -на други 
општествени правни лица и ел. 

Член 9 
Ако со договорот се предвидува дека општестве-

ното правно лице има исклучиво право за користење 
на лиценцата или техничката документација на те-
риторијата на Југославија, а постојат законски усло-
ви за определување присилна лиценца, или ако со 
договор помеѓу општественото правно лице и стран-
ска организација е овозможено пренесување на пра-
вото за користење на лиценцата или техничката до-
кументација, сојузниот Државен'секретар за работи 
на народното стопанство може да го пренесе правото 
за користење таква лиценца или техничка докумен-
тација на друго општествено правно лице по негово 
барање. 

Општественото правно лице, на кое по претход-
ниот став е пренесено правото за користење на ли-
ценцата и техничката документација, должно е на 
општественото правно лице, што го склучило дого-
ворот, да му го надомести сразмерниот дел на тро-
шоците околу прибавувањето на лиценцата односно 
техничката документација, како и да плати надоме-
стување сразмерно своето учество во користењето 
на лиценцата односно техничката документација. 

Споровите меѓу општествените правни лица за 
висината на надоместувањето од претходниот став 
ги решава државната арбитража. 

Член 10 
Сите договори за прибавување патенти, ци лонци 

и други права на индустриската своина, техничката 
документација и фабричка тајна, како и договорите 
за техничката соработка склучени со странски орга-
низации и поодделни лица мораат да бидат реги-
стрирани. 

Регистрацијата на договорите од претходниот 
став ја врши сојузниот Државен секретаријат зе 
работи на народното стопанство. 
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II. Отстапување на техничка документација иа 
странство 
Член 11 

Општествените правни лица и поодделни лица 
можат да им отстапуваат техничка документација ,, 
ана странски организации и на поодделни лица само 
врз основа на претходна дозвола од сојузниот Држа-
вен секретар за работи на народното стопанство. 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство може да пропише договорите за от-
ет;. пување на техничката документација до опреде-
лена вредност да се склучуваат без дозвола. 

Член 12 
Предлогот за издавање дозвола за отстапување 

на техничка документација на странски организа-
ции и поодделни лица го разгледува комисијата од 
рл. 6 на уредбава, која своето образложено мислење 
го поднесува до сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство. 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство, земајќи го во обѕир мислењето на 
комисијата, ја издава или не ја издава дозволата за 
отстапување на техничката документација. 

III. Жалби 
Член 13 

Против решението на сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство може да се 
подаде жалба до Сојузниот извршен совет во срок 
од 15 дена од приемот на решението. 

IV. Казнени мерки поради повреда на одредбите 
од оваа уредба 
. Член 14 

Од општественото празно лице, кое со дејствието 
сторено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
бавило за себе си имотна корист, ќе се одземе сиот 
износ на така прибавената корист. 

Член 15 
Со парична казна од 500.000 до 10,000.000 динари 

ќе се казни општественото правно лице ако спро-
тивно на одредбите на чл. 3 ст. 1 и чл. 11 ст. 1 од 
оваа уредба склучи договор за прибавување патенти, 
лиценци и други права на индустриската своина и 
фабрички тајни, како и договор за отстапување на 
техничката документација на странски организации 
и поодделни лица без дозвола од сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во општественото правно лице со 
парична казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 16 
Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари 

ќе се казни општественото правно лице ако склучи 
договор спротивно на издадената дозвола. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казниви 
одговорното лице во општественото правно лице со 
парична казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 17 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката за примената на казнените и други мерки 
предвидени со неа ќе се применуваат одредбите од 
членот 76 до 83 од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

Член 18 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок физичко лице ако отстапи 
техничка документација на странски организации 
без претходна дозвола од сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство, или ако те-
хничката документација ја отстапи спротивно на до-
зволата. 
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V. Преодни и заврати одредби 
Член 19 

Сите договори за прибавување патенти, лиценци 
и други права на ндустриската своина, техничката 
документација и фабрички тајни, како и договори-
те за техничка сорабтока со странски организации 
и поодделни лица што постојат, кои се во важност 
на денот на влегувањето во сила па оваа уредба, 
мораат во срок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба да се регистрираат при 
сојузниот Државен секретаријат за работи на на-
родното стопанство. 

Општествените правни лица се должни да пре-
земат мерки договорите што постојат да ги согласат 
со одредбите од оваа уредба. Договорите што не ќе 
се согласат со одредбите од оваа уредба мораат да 
се откажат ако има можност за отказ по договорот, 
односно не можат да се продолжуваат ако со дого-
ворот е предвиден срок за траењето. 

Член 20 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба ќе донесува сојузниот Државен секретар за рабо-
ти на народното стопанство. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 308 

10 јули 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

387. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) 
а во врска со чл. 161 од Уредбата за данокот на до-
ход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 

ДАНОКОТ НА ДОХОД 
Член 1 

По членот 38 од Уредбата за данокот на доход са 
додава нов член, кој гласи: 

„Член 38а 
По конечниот престанок на тековинското работе-

ње во текот на даночната година, ќе се отпише делот 
на данокот обложен според паушалната даночна 
основица кој сразмерно отпаѓа на времето од пр-
виот ден на наредниот месец до крајот на годината. 
Исто така ќе се отпише сразмерниот дел на данокот, 
обложен според паушалната даночна основица кој 
отпаѓа на времето за кое работењето е времено за-
прено поради смрт, болест или воена вежба на даноч-
ниот обврзник или поради други настани независни 
од неговата волја или од сезонскиот карактер на ра-
ботењето." . * 

Член 2 
Во членот 43 се додаваат на крајот ноЅи Јавови , 

кои гласат: 
„На приходите што се реализираат од дополни-

телниот работен однос, односно од хонорарната ра-
бота (хонорари, награди и ел.) се плаќа данок на до-
ход во износ што и' одговара на пропишаната да-* 

I 
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почна норма на бруто приходот во смисла на чл. 118 
од оваа уредба (данок на приходи од дополнителниот 
работен однос). Ако хонорарната работа е едино и 
главно заложување и ако таа работа се врши во 
работното време чијашто должина му одговара на 
редовното работно време на иста или слична работа, 
на приходите од таков работен однос не се плаќа 
данок. 

Како приходи на кои се плаќа данок на Прихо-
дите од дополнителниот работен однос во смисла на 
претходниот став се сметаат и приходите што се 
примаат по одделниот договорен однос од стопанска, 
задружна или .општествена организација односно од 
државен орган или установа или приватен дуќан во 
кој примателот на приходите заснувал постојан ра-
ботен однос. 

Данокот на приходите од дополнителниот работен 
однос по претходните ставови не се плаќа: 

1) на приходите од работниот однос на сезонските 
земјоделски работници; 

2) на приходите од работата на лицата што се 
земаат од случај до случај за извршување утовар, 
истовар или претовар на стоки (произведи), ако не се 
во прашање постојани транспортни и крајбрежни 
работници вон работниот однос. Постојаните тран-
спортни и крајбрежни работници што се вон работ-
ниот однос плаќаат данок на доход по тон. 5 чл. 
118 од оваа уредба." 

Член 3 
На крајот на чл. 90 се додава нов став, кој гласи: 
„Како предмети за лична употреба од претход-

ниот став се сметаат и предметите што ги употре-^ 
бувал продавачот повеќе години при вршењето на 
тековни ек ата дејност." 

Член 4 
По членот 137 се додаваат нови членови кои 

гласат: 
„Член 137а 

Лицата кои без дозвола од надлежниот орган се 
занимаваат со вршење на дејности за кои е пропи-
шано претходно прибавување дозвола и исполну-
вање други услови за вршење на таа дејност, нема 
да се задолжуваат со данокот на доход, туку ќе се 
казнуваат за делото на даночен прекршок најмалку 
со еднострук а најмногу со троен износ на чистиот 
приход што е реализиран со вршењето на таа дејност. 

Износот на чистиот приход од претходниот 
став го утврдува финансискиот орган на народниот 
одбор на ©копијата, градот или градската општина 
со одделни права на чие подрачје се наоѓа живе-
алиштето на даночниот обврзник." 

„Член 1376 ' 
Одредбите од претходниот член нема да се при-

менуваат на оние лица кои без дозвола од надле-
жниот орган ќе извршат услуги на стопанска, 
•задружна или општествена организација, на држа-
вен орган или на установа, ниту на лицата кои во 
итни случаи ќе извршат услуги заради спречување 
или отстранување на штета од елементарни невре-
миша и несретни случаи." 

Член 5 
'Ако од 1 јануари 1954 година до денот откога 

почнува да се применува оваа уредба е наплатен 
данокот на доход н а ' приходите па кои се плаќа' 
данокот според чл. 2 од оваа уредба, наплатениот 
данок ќе се врати по барање од лицето од кое е 
наплатен. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува рд 1 август 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
P. ta. бр. 316 

19 јули 1954 година 
белград 

Претседател на Републиката, 
Јоска Бр оз-Тито, е. р. 

388. 
Врз основа на чл. 13 точ. г од Законот за здру-

женијата, собирите и другите јавни собранија, а по 
исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот 
закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
ПОМОРСКО ПРАВО 

Се одобрува според поднесените правила и про-
бама за работата оснивањето и работата на Југо-
словенското здружение за поморско право со седи-
ште во Загреб а со дејност на целата територија 
на Југославија. 

П/3 Бр. 12436 
1 јули 1954 година 

Белград 
.Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

389. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 

организацијата, послувањето и управувањето со 
југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД ВТОРАТА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКА ФИЛАТЕЛИСТИЧКА ИЗЛОЖБА ВО 
ЉУБЉАНА 

На 29 јули 1954 година се пушта во течај при-
годна поштенска марка по повод одржувањето на 
Втората југословенска фил ате листичка изложба во 
Љубљана. 

Сликата на марката претставува пејсаж на 
'Љубљана од XVII век, во трибоен печат, и тоа: 
теми озе лено, сепија и темносино. 

На горниот дел од марката, над сликата, е вцртан 
натписот „ФНР Југославија" а под тоа, десно во 
една трака: „Љубљана XVII век". На долниот 
дел од марката, под сликата, стои: „И Југословен-
ска филателистичка изложба у Љубљани 1954" — 
и десно, над тоа, ознака на вредноста со „15". Це-
лиот текст е напечатен со латиница. 

Оваа марка ќе се продава само на поштенскиот 
шалтер во просториите на филателистичката изло-
жба во Љубљана, а за франкирање на поштенските 
пратки ќе важи до срокот што ќе се определи со 
дополнително решение. 

Бр. 4241 
14 јули 1954 година 

Белград 
Генерален директор 

на јулословенските пошти, телеграфи 
и телефони, 

Никола Милановиќ, е р. 

390. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

сише стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следни југословенски стан-
дарди за производи од гума: 



Страна 544 — Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 28 Јули 1954 

Гумена облека JUS* G.D1.041 
Гумени корита за опинци JUS G.D1.042 
Гумени потпетици JUS G.D1.043 
Гумени плочи за обувки JUS G.D1.044 
Гумени плочи за затикање JUS G.C2.061 
Гумени превлака за цилиндри- JUS G.C4.071' 
П р о ф и т и гумени траки 'JUS G.C4.0811 

Гумени нараквици JUS G.D9.0511 

Цицани (цуцли), капалки и мамачки JUS G.D9.052 
Презервативи J t fS G.D9.053 
Гумени делови за лозјарени прскалки JUS G.E1.011 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1954 година. 

Бр. 1776 
12 јули 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација 

инж. Славољуб Виторовић е. p., 

391« 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛЕ-
КОМУНИКАЦИСКИ ИЗОЛАТОРИ И СПРОВОД-
НИЦИ И ЗА СПРОВОДНИЦИ НА ЈАКА СТРУЈА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандард 
дизација се донесуваат следни југословенски стан-
дарди: 
Изолатори за телекомуникациски над-

земни водови — Технички услови JUS N.F 1.081 
Изолатори за телекомуникациски над-

земни подови — Изолатор Т. JUS N.F1.801 
Изолатори за телекомуникациски и 

надземни водови — Вкрстен изо-
латор Тк JUS N.F1.802 

Изолатори за телекомуникациски во-
дови — Уводни изолатор Ти JUS N.F 1.811 

Тврдо влечен бакарен тел за над-
земни водови JUS N.C1.101 

Бакарен и бронзен тел за телекому-
никациски надземни водови JUS N.C1.801 

Мек бакарен тел за машини и апа-
рати влечен на точна мерка JUS N.C7.101 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 септември 1954 година. 

Бр. 1510 
12 јули 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација 

инж. Славољуб Виторовић, е. р, 

292. 
Lp3 основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите спецификации; 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната ко-* 
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГЛОДАЛА И МАШИНСКИ НОЖЕВИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандард 

дизација се донесуваат следни југословенски стан-
дарди за глодала и машински ножеви: 
Машински ножеви — Дефиниција и 

ознака на поимите JUS К.С1.001 
Дупки и жлебови- за гледала JUS KD0.015 
Врска на глодалото со трн со жлеб 
и заб JUS K.D0.108 
Трнови за глодала со врска со прстен 

и клин JUS K.D0.114 
Разни плочички од тврд метал за 

гледала, развртувачи и впуштачи JUS K.D0.200 
Ножеви со сечиво од тврд метал за 

тркалести глодала JUS K.D0.201 
Ножеви за т р к а л е с т и челни глодала 

со всадени ножеви JUS K.D0.203 
Клучеви со заби за виј ци според 

JUS М. В1.311 JUS K.G5.C83 
Ви]ци за стегање глодала — Изра-

ботка 2 JUS M.B1.3U 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

сено одделно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 октомври 1954 година. 

Бр. 1777 
12 јули 1954 .година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

383. Указ за прогласување на Законот за сто-
панските судови 529 

384. Указ за прогласување на Законот за дано-
кот на приходите од авторските права и за 
Фондот за унапредување на културните 
д е ј н о с т — 538 

385. Препорака за учениците во стопанството 540 
386. Уредба" за прибавување правото на инду-

стриска своина во странство 541 
387. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за данокот на доход г 542 
388. Решение за одобрување оснивањето и ра-

ботата на Југословенското здружение за 
поморско право — 543 

389. Решение за пуштање во течај пригодна по-
штенска марка по повод Втората југосло-
венска филателистичка изложба во 
Љубљана — — — 543 

390. Решение за југословенските стандарди за 
производите од гума 543 

391. Решение за југословенските стандарди за 
телекомуникациски изолатори и спровсд-
ници и за е проводници на јака струја — 544 

392. Решение за југословенските стандарди за 
глодала и машински ножеви — 544 

Издавач: „Службен лист ва ФНРЈ* — новннско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9, — Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевина Марка бр. 8« 

Печат ва Југословенското штампарско претпријатие. Белград 


