„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува
по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание.
Огласи по тарифата. - Жиро сметка
при Народната банка на ФНРЈ за
претплата и одделни изданија број
101-13-602-32. за огласи 101-13-602-31.
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178.
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА
ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ
ЗАНАЕТЧИИ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот. закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,
се прогласува Општиот закон за занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, што го усвоји Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март ^
1963 година.
П. Р. бр. 82
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната
народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
О П Ш Т
З А К О Н
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ
I. Општи одредби
Член 1
Граѓаните можат со лична работа и со свои
средства да вршат занаетчиска дејност со цел за
здобивање со доход.
Граѓаните што вршат занаетчиска дејност мож а т да употребуваат дополнителна работа од други лица во границите на законот и прописите донесени врз основа на него.
Член 2
За вршење на занаетчиската дејност граѓаните,
како самостојни занаетчии, основуваат занаетчиски дуќани.
Дејноста што е предмет на работењето на занаетчискиот дуќан занаетчијата ја врши самостојно и
трајно.
Член 3
Занаетчиски дуќан може да се занимава со в р ш е њ е на занаетчиски услуги и со занаетчиско производство.
Со закон може да се определи занаетчиски дуќ а н и да не можат да се занимаваат со одделни видови на производство ако употребуваат дополнителна работа од други лица.
Член 4
^ Занаетчиски дуќан може да врши една или повеќе занаетчиски дејности.
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за
индустрија определува кои стопански дејности се
сметаат како занаетчиски дејности со кои можат
да се занимаваат занаетчиски дуќани.
Со прописи на народната република можат да
се дополнуваат прописите од ставот 2 на овој член.

ГОД. XIX

цена на овој брбј е 120.— дин. - претплата за 1963 година изнесува 2.300.—
дин., а за странство 3.300 динари. Редакција: Улица Јована Ристика бр.
I Пошт, фах 326.— Телефони: централа 50-931, 5a-932, 50-933 и 51-6Ѕ1; Служба за претплата 51-732 и Пролазил
служба 51-671.

Член 5
Занаетчиски дуќан може да ги продава своите
производи. Занаетчиски дуќан може да продава и
туѓи производи КОИ служат за користење на неговите производи, како и оние туѓи производи ч и ј а
продажба во занаетчискиот дуќан им одговара на
месните обичаи.
К а к о производи на занаетчиски дуќан, во смисла на овој закон, не се сметаат производите што
се добиваат со составување на туѓи производи без
никаква преработка, обработка односно доработка
или посебно комбинување.
Занаетчиски дуќан може своите производи да
ги и з л о ж и на продажба и да ги продава во деловната просторија, а на други определени места —
само под условите што ги утврдува општинскиот
народен одбор.
Член 6
Дополнителна работа во занаетчиски дуќан мож а т да вршат најмногу пет работници.
Х а к о дополнителна работа од други лица, во
смисла на овој закон, се смета и работата на ч л е новите на пбтесната ф а м и л и ј а на самостојниот з а наетчија во неговиот дуќан, ако тие таа работа ја
вршат постојано како свое редовно и главно з а нимање.
Член 7
Со закон може да се определи во кои случаи и
под кои услови занаетчиски дуќан може да организира работа во куќата на работникот (работа на
„сиц").
Со сојузен закон можат ,да се пропишат посебните услови за организирање на работата во к у ќата на работникот од страна на занаетчиски дуќан.
Работата во куќата на работникот, во смисла на
ставот 1 од овој член, ќе се смета к а к о дополнителна работа од други лица и мора да му се пријави
на општинскиот народен одбор.
Член 8
Занаетчиски дуќан може да д р ж и ученици во
стопанството.
Држањето на ученици во стопанството не се сме-^
та како употреба на дополнителна работа од други лица.
Член 9
Со цел за развивање и унапредување на уметничките занаети, политичкотериторијалните единици можат, во -рамките на своите права, да пропишуваат посебни олесненија за вршење на дејностите на^ уметничките занаети.
Со закон и со прописи донесени врз основа на
него се утврдува што се смета како уметнички з а нает.
Ч л е н 10
Занаетчиски дуќан може да осново лице што и ма стручна спрема или стручна способност за в р ш е њ е на определена занаетчиска дејност и ги исполнува другите услови предвидени со закон.
Ч л е н 11
Со цел за заедничко в р т е њ е на определена з а наетчиска дејност, најмногу шест лица можат да
се з д р у ж а т и да основот занаетчиски дуќан (заеднички занаетчиски дуќан).
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Дополнителна работа од други лица може да употребува само оној заеднички занаетчиски дуќан
што го основале помалку од шест лица, ро тоа што
вкупниот број на лицата што го основале и на работниците запослени во тој дуќан да не може да
биде поголем од шест.
За обврските на заедничкиот занаетчиски дуќан
солидарно гарантираат со целокупниот свој имот лицата што го основале тој дуќан.
Член 12
Занаетчискиот дуќан може со стопански организации и други општествени правни лица да
склучува договори за долгорочна или повремена деловна соработка к за вршење занаетчиска дејност
за определени потреби.
Член 13
Занаетчискиот дуќан може да ги примени начелата на работењето што важат за занаетчиските
дуќани со средства во општествена сопственост, под
условите определени со закон и на начинот и во
границите утврдени со договорот склучен помеѓу
самостојниот занаетчија и општината, стопанската
организација или друго општествено правно лице
(договорен општествен занаетчиски дуќан).
Член 14
Занаетчискиот дуќан мора да има деловно седиште, а деловна просторија само ако го бара тоа
природата на работата.
Самостојниот занаетчија може да го користи
својот стан како деловна просторија под условите
што се утврдени со важечките прописи.
Деловната просторија на занаетчискиот дуќан
мора да биде во местото во кое е деловното седиште на дуќанот.
Член 15
Занаетчискиот дуќан може да престане само
под условите утврдени со закон.
Член 16
За вршење на одделни занаетчиски услуги за
кои е вообичаено да се вршат од место до место,
не мораат да се основаат занаетчиски дуќани.
Народната република ќ е определи кои занаетчиски услуги можат да се вршат од место до место
како и условите за вршење на тие услуги.
Лицата што вршат занаетчиски услуги од ставот 1 на овој член не смеат да употребуваат дополнителна работа од други лица ниту да држат ученици во стопанството.
,
,
Член 17
Со вршење на занаетчиски услуги за потребите на граѓаните можат да се занимаваат како со
споредно занимање лица во работен однос, лични
пензионери, воени инвалиди, инвалиди на трудот,
домаќинки и други лица што не се во работен однос,
ако се стручно оспособени за вршење на таа дејност
и ако таквата своја работа му ја пријават на општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа
нивното живеалиште.
Лицата што вршат занаетчиски услуги како споредно занимање не смеат да употребуваат дополнителна работа од други лица ниту да држат ученици во стопанството.
г
Член 18
ч
Одредбите од овој закон не се однесуваат на
'домашната дејност.
И. Услови за основање на занаетчиски дуќани
Член 19
Занаетчиски дуќан може да основе лице што
ги исполнува следниве услови:
1) да е деловно способно;
2) да има стручна спрема или да е стручно оспособено за вршење на определена занаетчиска дејност;
3) со правосилна судска пресуда да не му е
забрането самостојното вршење на занаетчиската
дејност.
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Едно лице може да основе само еден занаетчии
ски дуќан.
Сојузниот извршен совет може да ги пропише
посебните услови за основање на занаетчиски дуќан од страна на лица што не се државјани на
Федеративна Народна Република Југославија.
Член 20
Се смета дека располага со стручна спрема за
вршење на определена занаетчиска дЈеност она лице на кое му е признаено стручното образование на
квалификуван работник во занимањето (занаетот)
чии работи спаѓаат во занаетчиската дејност што ќе
се врши во занаетчискиот дуќан.
Занаетчиски дуќан може да основе и лице што
го нема признаеното стручно образование од ставот 1 на овој член ако докаже дека е стручно оспособено за вршење на определена занаетчиска дејност.
Член 21
За основање на занаетчиски дуќан е потребно одобрение од општинскиот народен одбор на чие подрачје дуќанот треба да има деловно седиште.
Општинскиот народен одбор не може да го отк а ж е давањето на- одобрение за основање на занаетчиски дуќан ако се исполнети пропишаните услови.
Одобрението за основање на занаетчиски дуќан не може да се пренесе врз друго лице.
Член 22
Занаетчискиот дуќан мора да работи под полното име на имателот на занаетчискиот дуќан и
со назначување на дејноста што ја врши тој.
Секој занаетчиски дуКан мора да биде запишан
во регистарот на занаетчиските дуќани што го води општинскиот народен одбор.
СO запишувањето во регистарот на занаетчиските дуќани занаетчискиот дуќан се смета како
основан и од денот на запишувањето тој може да
започне со работа.
III. Деловна соработка со стопански организации
и . вршење на занаетчиска дејност за определени
потреби
Член 24
Занаетчиските дуќани можат да засновуваат
долгорочна или повремена деловна соработка со
одделни стопански организации или самостојни установи што вршат стопанска дејност (деловна соработка).
Занаетчискиот дуќан може со општината, месна заедница и со друго општествено правно лице да договори долгорочно или повремено производство на определени занаетчиски производи односно
вршење на определени занаетчиски услуги за потребите на определен државен орган, месна заедница односно друго општествено правно лице или за
потребите на други определени потрошувачи (вршење на занаетчиска дејност за определени потреби).
Со закон можат да се определат условите за
засновање на деловна соработка (став 1) и за вршење на занаетчиска дејност за определени потреби
(став 2).
Член 25
Со деловната соработка односно со вршењето
на занаетчиска дејност за определени потреби мож е да се опфати: вршење на определени занаетчиски услуги односно производство на Определени
занаетчиски производи исклучиво или првенствено за потребите на определена стопанска организација, државен орган, месна заедница односно друго општествено правно лице или за потребите на
определени потрошувачи; производство на занаетчиски производи во определена количина и асортиман, продажба на занаетчиски производи односно
вршење на занаетчиски услуги според определени
цени; обезбедување на пласманот на занаетчиските
производи односно услуги; обезбедување на суро-
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вини и репродукциони материјали за производство
на занаетчиски производи или за вршење на занаетчиски услуги односно давање на аванс зџ набавка на суровини односно репродукциони материјали и обезбедување или давање на гаранции за кредитот што му се одобрува на занаетчискиот дуќан
и давање на определени средства за работа на занаетчискиот дуќан на користење.
Предмет на деловната соработка односно на
вршењето на занаетчиската дејност за определени
потреби можат да бидат една или повеќе форми
од ставот 1 на овој член, како и други форми на
трајна деловна соработка односно вршење занаетчиска дејност за определени потреби.
Член 26
Деловната соработка односно вршењето на занаетчиска дејност за определени потреби се засновува со писмен договор што го склучуваат занаетчиските дуќани и стопанската организација, општината, месната заедница или друго општествено
правно лице.
Со договорот
деловна соработка односно за
вршење занаетчиска дејност за определени потреби може да се предвиди стопанската организација,
општината, месната заедница или друго општествено правно лице да вложува средства во занаетчискиот дуќан заради негов развој, под услов самостојниот занаетчија да преземе соодветни обврски во врска со тоа вложување.
IV. Договорни општествени занаетчиски дуќани
Член 27
Заради поцелосно искористување на можноста
за работење и проширување на материјалната основа на занаетчискиот дуќан, самостојниот занаетчија м о ж е со општината, стопанска организација
или друго општествено правно лице да склучи договор за постапно применување на начелата на
^работењето што важат за занаетчиските дуќани со
средства во општествена сопственост (општествени занаетчиски дуќани) врз неговиот занаетчиски
дуќа-н. ,
Таќвиот договор е подложен на одобрение од
општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа деловното седиште на занаетчискиот дуќан ако
не е склучен со општината.
Член 28
Со договорот од членот 27 -на овој закон се утврдува кои начела за работењето на општествените
занаетчиски дуќани ќе се применуваат врз занаетчискиот дуќан на самостојниот занаетчија, условите под КОИ ќе се применуваат тие начела и начинот на нивното применување.
Член 29
Самостојниот занаетчија што го склучил договорот од членот 27 на овој закон ги има правата и
обврските утврдени со закон и со договорот склучен во согласност со законот, а неговиот занаетчиски дуќан се здобива со посебна положба и ги има
правата и обврските утврдени со законот и договорот.
Општината, стопанската организација односно
другото општествено правно лице што ЕО- склучило
договорот од членот 28 на овој закон може да
бара раскинување на тој договор само ако занаетчијата не ги исполнува обврските предвидени со
договорот, а во други случаи — ако е тоа изречно
предвидено со договорот.
Член 30
Над средствата што ги внесол во договорниот
општествен занаетчиски дуќан зан-аетчијата има
право на сопственост.
Средствата од ставот 1 на овој член занаетчијата може да ги изнеле од договорниот општествен занаетчиски дуќан само ако е тоа предвидено
со договорот.
Член 31
Со склучувањето на договорот од членот 27 на
^вој закон, занаетчијата се здобива:
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1) со правото и должноста да раководи со работите на договорниот општествен занаетчиски дуќан како раководител на дуќанот, ако со договорот не е ,определено поинаку;
2) со правото да учествува во делот на чистиот
приход на договорниот општествен занаетчиски дуќан издвоен за личните доходи на работниците на
дуќанот, сразмерно со неговиот придонес за деловниот успех на дуќанот;
3) со правото на социјално осигурување според
прописите што важат за работниците запослени во
стопанските организации;
4) со правото на надоместок на вредноста на
средствата што ги внесол во договорниот општествен занаетчиски дуќан (член 30);
5) со правото на надоместок за користење на
неамортизираниот односно неотплатениот дел на
средствата што ги внесол-во договорниот општествен
занаетчиски дуќан (член 30).
Како раководител на договорниот општествен
занаетчиски дуќан, занаетчијата ги има сите права
и должности на работоводител на општествен занаетчиски дуќан, ако со договорот не е определено
поинаку.
Член 32
Со договорот од членот 27 на овој закон ќе се
определат:
1) правата и должностите на занаетчијата како
раководител на договорниот општествен занаетчиски дуќан;
2) условите и начинот на кој занаетчијата, како
раководител на договорниот општеств-ен занаетчиски дуќан, ќе го остварува своето право на учество
во делот на чистиот приход издвоен за лични доходи на работницити на дуќанот;
3) вредноста на средствата што ги внесол занаетчијата во договорниот општествен занаетчиски дуќан (член 30) и начинот на плаќањето на надоместокот на вредноста на тие средства;
4) височината на надоместокот за користење на
неамортизираниот односно неотплатениот дел на
средствата што ги внесол занаетчијата во договорниот општествен занаетчиски дуќан (член 30)
и начинот на плаќањето на тој надоместок.
Надоместоците од ставот 1 точ. 3 и 4 на овој
член се обезбедуваат од средствата остварени со работата на договорниот општествен занаетчиски дуќан, ако со договорот не е определено поинаку.
Член 33
Занаетчијата не може да биде сменет од должност на раководител на договорен општествен
занаетчиски дуќан додека ги иизвршува обврските
што ги презел со договорот од членот 27 на овој
закон.
Член 34
Со договорот од членот 27 на овој закон може
да се предвиди занаетчијата, како раководител на
договорен општествен занаетчиски дуќан, да има
право да го запре извршувањето на заклучоците
на органот на управувањето на дуќанот за отуѓување на средства на дуќанот, за засновување или престанок на работниот однос на одделни работници
на дуќанот и за преземање на обврски од страна на
дуќанот.
АКО занаетчијата врз основа на своето право
од договорот го запре извршувањето на заклучок
на органот на управувањето на дуќанот, а овој орган и понатаму остане при својот заклучок, за спорното прашање одлучува арбитражниот совет при
општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот.
Арбитражниот совет од ставот 2 на овој член
се состои од претседател, кого го именува општинскиот народен одбор, од по еден претставник на работниот колектив на дуќанот и занаетчијата.
Член 36
Со договорот од членот 27 на овој закон може'
да се предвиди износот на надоместо-кот на вредноста на средствата што ги внесол занаетчијата во
договорниот општествен занаетчиски дуќан и из-
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Правилата на договорниот општествен занаетносот на надоместокот за користење на тие средства
чиски дуќан мораат да бидат во согласност со од(член 31 став 1 тон. 3 и 4), пресметан на начинот
редбите од договорот од членот 27 на овој закон.
утврден со договорот, да се користи за уплатување
Член 44
на придонесот за со-цијално осигурување, врз основа
Во рок од 15 дена од денот на склучувањето на
на што на занаетчијата ќе му се засмета во пензискиот стаж за здобивање и определување на пен- договорот од членот 27 на ово-ј закон договорниот
општествен занаетчиски дуќан мора да се запише
зија и соодветниот дел на времето за вршење на
во регистарот на стопанските организации.
самостојната занаетчиска дејност пред склучуваКон пријавата за запишување во ре-гистарот на
њето на тој договор.
стопанските организации мора да се приложи догоУсло-вите за засметување на времето за вршење
ворот од членот 27 на овој закон,
на самостојна занаетчиска дејност во пензискиот
Со запишувањето во регистарот на стопанските
стаж според ставот 1 од овој член, ќе се утврдат г
ј организации договорниот општествен занаетчиски
со прописите за пензиското осигурување.
I дуќан се здобива со својството на правно лице.
Член 36
Во случај на смрт на занаетчијата што го склуV. Одземање на имотната корист
чил договорот од членот 27 на овој закон, неговите
Член, 45
имотни права според тој договор ги наследуваат неАко за вршењето на занаетчиска дејност не е
говата вдовица и неговите други наследници според
основан занаетчиски дуќан, или ако занаетчискиот
Законот за наследувањето.
дуќан врши работи што не спаѓаат во делокругот
Член 37
на занаетчиската дејност што е предмет на рабоСредствата што се вложени во договорниот оптењето на дуќанот, или ако занаетчискиот дуќан
штествен занаетчиски дуќан од страна на општиупотребува дополнителна работа од други работнината, стопанска организација или друго опште- ци противно на законот, или ако одделни услужни
ствено правно лице, се во општествена сопственост.
дејности се вршат без одобрението за раб-от-а (член
Начинот и условите за вложување на средства
16), или ако лицата од членот 17 на овој закон врод страна на општината, стопанска организација одшат услуги што не му ги пријавиле на општинносно друго општествено правно лице во договорскиот народен одбор, "или ако лицата од чл. 16 и
ниот општествен занаетч-иски дуќан се утврдуваат
17 на овој закон употребуваат дополнителна работа
л
со договорот од членот 27 на овој закон.
од други лица или држат ученици во стопанството
Член 38 ^
— ќ е се до-несе решение за одземање на имотната
Договорниот општествен занаетчиски дуќан од
корист остварена со неовластеното вршење на занасвојата дејност ги создава општествените фондови.
етчиската или друга стопанска дејност' односно со
Договорниот општествен занаетчиски дуќан ги
употребата на дополнителна работа од други лица
има истите оние фондови што ги имаат општествеи со држењето на ученици во стопанството противните занаетчиски дуќани.
но на законот.
Решението од ставот 1 на овој член го донеЧлен 39
сува во вонпроцесна постапка околискиот суд на
На договорниот општествен занаетчиски дуќан
чие подрачје се наоѓа деловното седиште на занаможат да му се одобруваат кредити под условите
етчискиот д у ќ а н ' односно живеалиштето на лицата
под кои тие му се одобруваат и на општествен заод ставот 1 на овој член, и тоа по ба-рање од опнаетчиски дуќан.
штинскиот народен" одб^р.
Член 40
Договорниот општествен занаетчиски дуќан
VI. Преодни "и завршни одредби
своите обврски спрема општествената заедница ги
Член 46
извршува според прописите што важат за општеОдредбите од членот 4 став 2 и членот 19 став 3
ствените занаетчиски дуќани.
на овој закон се применуваат како одредби на соЧлен 41
јузното основно законодавство.
Ограничувањата во поглед на употребата на доЧлен 47
полнителна работа на други ли-ца не важат за доПостој-ните приватни занаетчиски дуќани ќе ја
v
го-ворниот о-пштествен занаетчиски дуќан.
продолж,ат р-аботата како занаетчиски дуќани на
Член 42
самостојни занаетчии.
Личните доходи на работниците запослени во
Член 48
договорен општествен занаетчиски дуќан се утврОдредбите од чл. 55 до 81 на Уредбата за занадуваат со правилникот за расподелбата на личните
ет-чиските дуќани и занаетчиските претпријатија
доходи на работниците, што го донесуваат заеднич(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 3/56 и 53/61),
ки работниот колектив на дуќанот, занаетчијата и
што се однесуваат на приватните занаетчиски дуОКОЛИСКИОТ односно месниот синдикален совет. Ако
ќани, како и поблиските прописи донесени врз оснотие не се согласат, одлуката за спорните прашања
ва на овла-стувањата содржани во овие одредби,
ја донесува арбитражниот совет во кој влегуваат остануваат до донесувањето на соодветните прописи
по еден претставник на работниот колектив, занана народните републики во сила доколку не се во
етчијата и околискиот односно мерниот синдикален
спротивност со о-дредбите од овој закон.
совет.
^ Другите одредби од Уредбата за занаетчиските
Измените и д о п о л н е т а т а на правилникот за
дуќани и занаетчиските претпријатија, освен одрасподелба на личните доходи на работниците се
редбите од чл. Ш до 54, што се однесуваат на занадонесуваат според постапката од ставот 1 на овој
етчиските задруги, и одредбите од главата И на Опчлен.
штиот закон за занаетчиството („Службен лист на
Со правилникот за расподелбата на личните доФНРЈ", бр. 49/49), како и прописите донесени врз
ходи на -работниците и со измените на тој правилоснова на овластувањата -содржани во тие одредби,
ник не можат да се намалуваат со договорот припрестануваат да важат со денот на влегувањето во
знаените права,,на за.наетчијата.
сила на овој закон.
На личните доходи на работниците на договоОдредбите од Наредбата за сто-панските дејнорен општествен занаетчиски дуќан, како и на личсти што се сметаат како занаетчиски дејности, оснониот доход на занаетчијата како раководител на
вните работа што спаѓаат во 'предметот на работата
тој дуќан, се плаќаат сите придонеси што се плана овие дејности и стручната спрема потребна за.
ќаат на личните доходи на работниците запослени нивното вршење („Службен лист на ФНРЈ", бр.
во општествените занаетчиски дуќани.
9/54, 13/56, 4/57 и 2-5/58) остануваат во сила до- доЧлен 43
несувањето на соодветните прописи врз основ-а на
Правилата" на договорниот општествен занаетчленот 4 став 2 од ово-ј закон, доколку не се во
чиски дуќан се донесуваат исто-времено со правилспротивност со одредбите од овој закон.
никот за расподелба на личните до-ходи на работЧлен 49
ниците, според постапката предвидена за донесуВо случај на -смрт на сам-остоен занаетчија, невање на тој правилник.
говата вдо-вица односно малолетните деца можат да
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го продолжат водењето на неговиот занаетчиски д у ќ а н преку стручен работоводител, ако немаат други
приходи за издршка.
Вдовицата односно малолетните деца на умрениот самостоен занаетчија кои според досега-шните
прописи се здобиле со правото на продолжување на
водењето на занаетчискиот дуќан преку стручен
работоводител, можат да го продолжат водењето на
занаетчискиот дуќан по донесувањето на прописите
на народната република од членот 48 став 1 на овој
закон, ако работењето на дуќанот го усогласат со
тие прописи.
Член 50
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .

179.
УКАЗ

Б р о ј 13 -

Страна 225

Претседателот на Комитетот го претставува К о митетот.
Претседателот на Комитетот ги организира р а ботите во Комитетот, ги определува задачите и
дава упатства за работа, се грижи за унапредување
на службата и стручната работа и ги распоредува
службениците на работни места.
Претседателот на Комитетот решава во поединечни управни работи и врши одделни работи од
делокругот на Комитетот што ќе ги определи К о митетот.
-Член 6
Во надлежност на Комитетот се пренесуваат
сите работи од областа на туризмот од досегашната надлежност на Секретаријатот на Сојузниот
извршен совет за трговија и туризам.
Член 7
Внатрешната организација на Комитетот ја
утврдува Комитетот со свој правилник, што го
донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.
Член 8
Комитетот ќ е започне со работа по истекот на
30 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 9
-Овој закон влегува во сила осмиот ден но објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република
Југославија и за сојузните органи на власта, се
прогласува Законот за Сојузниот комитет за туризам, што го усвои Сојузната народна скупштина
на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963
година.
/
/ ш : \
П. Р. бр. 75
К
Ј
УКАЗ
26 март 1963 година
ЗА НЗРОГ Л АСУ В АЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧБелград
НИТЕ НАЗИВИ И АКАДЕМСКИТЕ СТЕПЕНИ
Претседател на Републиката^
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
Јосип Броз Тито, с. р.
х закон за основите на општественото и политичкото
Претседател
устројство на Федеративна Народна Република
на Сојузната народна скупштина,
Југославија и за сојузните органи на власта, се
Петар Стамболиќ, с. р.
прогласува Законот за стручните називи и академските степени, што го усвои Сојузната народна
ЗАКОН
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25
ЗА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
март 1963 година.
Член 1
х
П. Р. бр. 78
Се основува Сојузен комитет за туризам, како
26
март
1963
година
сојузен орган на управата за вршење на работите
Белград
на Државната управа од надлежност на федерациПретседател на Републиката,
јата во областа на туризмот (во понатамошниот
Јосип Б р о з Тито, с. р.
текст: Комитетот).
Претседател
Комитетот има положба, овластувања и д о л ж ности на секретаријат на Сојузниот извршен совет. на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Член 2
Комитетот ја координира работата на сојузните
ЗАКОН
органи на управата, установите и организациите
ЗА СТРУЧНИТЕ НАЗИВИ И АКАДЕМСКИТЕ
во областа на туризмот, се грижи за унапредуваСТЕПЕНИ
њето на туризмот и предлага и презема мерки
Член 1
потребни за неговиот развиток, се грижи за в р ш е Лицата што ќе завршат ф а к у л т е т или висока
њето на туристичка пропаганда во земјата и во
школа односно настава од прв или втор степен на
странство, соработува со соодветни установи и оргафакултети или високи школи на кои школувањето
низации од други земји и со меѓународни органие поделено на степени, како и лицата што ќе заврзации и врши други работи на државната управа
шат виша школа, се здобиваат со стручните називи
од надлежноста на федерацијата во областа на
определени со овој закон.
i
туризмот.
Член 2
Член 3
Лицата што ќе завршат настава од трет степен
Комитетот го сочинуваат претседател и членови.
на факултет, определена висока школа или опредеПретседателот на Комитетот го именува Сојузлена самостојна научна установа се здобиваат со
ниот извршен совет.
Членовите на Комитетот ги именува Сојузниот - академскиот степен според одредбите од овој закон.
Член 3
извршен совет од редовите на претставниците на
Стручниот назив односно академскиот степен
заинтересираните сојузни органи на управата, Сого означува степенот на школската спрема во соодјузната стопанска комора, Туристичкиот сојуз на
ветната струка односно звање или позив.
Југославија и 'Сојузот на синдикатите на ЈугослаАкадемскиот степен ја означува и посебната
вија, како и од редовите на општествените и ј а в стручност во соодветната струка односно звање или
ните работници што се заним-аваат со прашања од
позив.
областа на туризмот.
Член 4
Член 4
Стручниот назив односно академскиот степен
Комитетот одлучува за работите од својата
се внесува во дипломата за завршеното школување.
надлежност на седници и донесува заклучоци со
Член 5
мнозинство на гласовите од членовите на Комитетот.
Стручните^ називи се определуваат според заврЧлен 5
шената настава од прв или втор степен, а на ф а к у л Претседателот на Комитетот ги приготвува и
тети односно високи школи што имаат отсеци,
свикува седниците на Комитетот и претседава на
оддели, групи или насоки и според соодветниот
ние.
отсек, оддел, група односно насока.
'
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Член в
Стручниот назив односно академскиот степен
(член 8) се става по името на лицето што се здобило
со него.

1) на наставнички отсеци и групи на
филолошки, филозофско-историски, ф и лозофски, Природно-математички или
технички факултети (групите: математика, физика и хемија) односно на
биотехнички факултет (биологија) и на
соодветни високи школи и виши школи
за подготвување наставници
2) на правни' факултети односно на
правен отсек на правио-економски ф а култети и на соодветни високи и виши
школи
3) на економски факултети односно
на економски отсек на правно-економски факултети и на соодветни високи
и виши школи
4) на медицински факултети односно
на отсек за општа медицина на медицински факултети и на виши медицински школи
5) на стоматолошки факултети односно
на стоматолошки отсек на медицински
факултети и на виши стоматолошки
школи
6) на фармацеутски факултети

Член 7
На факултети, високи и виши школи можат
да се здобиваат овие стручни називи:

на прв степен и на виши
школи
наставник (со назначување
на струката односно дисциплината), на пример: наставник по физика, математика,
историја итн.

на втор степен
професор (со назначување на
струката односно дисциплината), на пример: професор
по физика, математика, историја итн.

правник

дипломиран правник

економист

дипломиран економист

виши медицински техничар
виша медицинска сестра

лекар

виш забар

забен лекар
/

виш фармацеутски
техничар
7) на земјоделски факултети односно
земјоделски инженер за . . .
на земјоделски отсек на биотехнички ^ (по потреба со назначување
факултет односно ' на земјоделскошуна струката, отсекот односно
марски факултети и на високи и виши групата), на пример: за проземјоделски, школи
изводство на нив ски р астенија, градинарство, итн.

8) на шумарски факултети односно
на шумарски отсек на биотехнички ф а култет односно на земјоделскошумарски
факултети'
9) на ветеринарни факултети односно
на ветеринарен отсек на биотехнички
факултет
10) на машински, градежни, архитектонски или други технички факултети
односно на машински, градежен, архитекто-нски или друг отсек на технички
факултети и на високи и виши технички
школи
11) на сообраќаен факултет и на соодветни виши школи
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'лумареки
инженер
за . . .
(по по-треба, со назначување
на отсекот односно групата)
ветеринар

дипломиран фармацеут
дипломиран земјоделски инженер за . , . (по потреба со
назначување на
струката,
отсекот односно групата)

дипломиран шумарски и н ж е нер за . . . (по потреба со назначување на отсекот односно групата)
дипломиран ветеринар

машински инженер, градеж е н инженер, итн. за . . . (по
потреба со назначување на
отсекот односно групата)

дипломиран машински инженер, дипломиран градежен инженер, итн. за . . . (по
потреба со. назначување на
отсекот односно групата)

сообраќаен инженер за . . . (по
потреба со назначување на
струката, отсекот односно
групата)

дипломиран сообраќаен инженер за . . . (по потреба со
назначување на
струката,
отсекот односно групата)

Член 8
Според формата и карактерот на наставата од
трет степен се здобива со академскиот . степен: „магистер" односно „специјалист" — со ознака на гранката на науката или научната дисциплина.

- Член 10 ^
Стручните називи што се здобиваат на одделни
факултети, високи и -виши школи, како и академските степени што се здобиваат на одделни ф а к у л тети и високи школи односно самостојни научни
установи, се утврдуваат со статутот на факултетот,
Член 9
високата и вишата школа, односно со правилата
,на самостојната научна установа, во согласност со
Стручните називи за отсеците, одделите, групите
одредбите од овој закон и републичките прописи.
или насоките на факултети, високи школи и виши
Член 11
школи, што со овој закон не се наброени, можат
да се определат со републички прописи, во рамките
Лицата
што
завршиле
факултет, висока школа
на категориите на стручните називи предвидени
или виша школа пред влегувањето во сила на овој
со овој -закон.
закон се здобиваат со правото на стручниот назив
Со овие прописи се определува и кои стручни
односно академскиот степен што е предвиден со
називи, определени со овој закоѕг, им одговараат н а „ овој закон за соодветниот факултет, високата или
одделни високи и виши школи, како к високите
вишата школа.
и вишите школи во кои можат да се здобиваат
Ако факултетот, високата школа или вишата
овие називи, односно органите и организациите школа повеќе не постои, а според важечките прошто ги утврдуваат тие школи.
писи за тие школи не е предвиден стручен назив ^

5
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односно академски степен, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура ќе утврди
дали тие школи даваат право ,на стручен назив
односно академски степен и на кој.
Член 12
Стручните називи и академските степени здобиени во странство, подлежат на нострификација.
Начинот и постапката на гаострификацијата ги
пропишува Сојузниот извршен совет.
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден иво објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

18U
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МАНДАТОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ
СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
И НА ЗАДРУЖНИТЕ СОВЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република
Југославија и за сојузните органи на власта, се
прогласува Законот за продолжување на мандатот
на работничките совети на стопанските претпријатија и на задружните совети на земјоделските задруги, што го усвои Сојузната народна скупштина
на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963
година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963 година.
П. Р. бр. 72
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕТО НА МАНДАТОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА ЗАДРУЖНИТЕ СОВЕТИ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ
Член 1
На работничките совети на стопанските претпријатија што се избрани во 1962 година им се
продолжува мандатот до редовните избори на работнички совети, што треба да се одржат во 1964
година, а на задружните совети на земјоделските
задруги што се избрани во 1961 година им с ^ продолжува мандатот за една година,' а најдоцна до 30
април 1964 година.
Член 2
По исклучок од одредбата на членот 1 од овој
закон, по предлог од работничкиот совет на стопанското претпријатие односно од" задружниот совет
на земјоделската задруга, соборот на'производителите на општинскиот народен одбор на чие подрачје
се наоѓа седиштето на претпријатието односно на
задругата ќе определи во оправдан случај изборот
на работнички совет на стопанското претпријатие
односно на задружен совет на земјоделската задруга
да се изврши во 1963 година,
По барање од најмалку една третина од членовите на работниот колектив на стопанското' претпријатие што имаат избирачко право работничкиот
совст е должен да поднесе предлог изборот на работнички совет да се изврши во 1963 година.
Соборот на производителите на општинскиот
набоден одбор може да определи изборот на работнички совет на стопанското претпријатие односно
на задружен' совст на земјоделската -задруга, чие
седиште се наоѓа на подрачјето на односната оп-

Број 13 -

Страна

7

штина, да се изврши во 1963 година и ако значително се намалил бројот на членовите на работничкиот совет односно на задружниот совет, како и
во други случаи ако го бараат тоа особени потреби.
Член 3
Одредбите од чл. 1 и 2 на овој закон согласно
важат и за работничките совети на погонските и
деловните единици на стопанските претпријатија,
Работничкиот совет ма погонската односно деловната единица е должен пред поднесувањето на
предлогот за избор на работнички совет да прибави
мислење од работничкиот совет на стопанското
претпријатие.
Предлог изборот на работнички совет на погонската односно деловната единица да се изврши во
1963 година може да поднесе во смисла на членот
2 став 1 на овој закон и работничкиот совет на
стопанското претпријатие.
Член 4
Изборите на управни одбори на стопанските
претпријатија и на управни одбори на нивните
погонски односно деловни единици и изборите на
управни одбори на земјоделските задруги, ќе се
извршат до 30 април 1963 година.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

182.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА РИЗИЦИ ВО ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на -Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за фондовите за ризиц,и во трговските претпријатија за промет на земјоделски -прехранбени производи, што го усвои Сој усната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор
од 25 март 1963 година и на седктгцата на Соборот
на производителите од 25 март 1963 година.
П.Р. бр. 79
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА РИЗИЦИ ВО ТРГОВСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
- Член 1
Заради создавање поповолни материјални услови за редовно снабдување на населението со зеленчук, овошје и со други земјоделски прехранбени
производи се формираат фондовите за ризици во
трговските претпријатија што се занимаваат со промет на тие производи на внатрешниот пазар (во понатамошниот текст: трговските претпријатија).
Член 2
Средствата на фондот за ризици служат за покривање на разликите во цените што можат да настанат во текот на годината во прометот на одделни
видови земјоделски прехранбени производи за кои
со земјоделски производителски организации се однапред договорени производството и испораката и
цените.
Средствата на фондот за ризици трговските
претпријатија ги користат самостојно во текот на
годината.
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. Средствата на фондот за ризици непотрошени
во текуштата година можат да се користат во наредната година.
Член 3
Трговско претпријатие ги формира средствата
на фондот за ризици од вкупниот приход на претпријатието пред расподелбата на доходот.
Трговско претпријатие ги издвојува средствата
во фондот за ризици по нормата што ќе ја определи
општинскиот народен
одбор. Нормата не може да
биде поголема од 20/о од вкупниот приход остварен
со продажба на земјоделски прехранбени производи.
^
Член 4
Трговски претпријатија можат дел од средствата на својот фонд за ризици да уплатуваат во посебен фонд за обезбедување од ризици во прометот
на земјоделски прехранбени производи' (општински
фонд за ризици), ако општинскиот народен одбор
основал таков фонд,
Трговското претпријатие може средствата на
својот фонд за ризици да ги уплатува во општинскиот фонд за ризици што постои во општината на
чие подрачје е седиштето на претпријатието или во
општинскиот фонд за ризици што постои во друга
општина.
Општинскиот народен одбор може да реши трговските претпријатија што имаат седиште на подрачјето на таа општина да бидат должни да уплатуваат дел од средствата на својот фонд за ризици,
во општинскиот фонд за ризици, ако врз основа на
одлуката од општинскиот народен одбор соодветниот износ на средствата на општината утврден со
правилата,на фондот е внесен во општинскиот фонд
за ризици и ако со правилата на општинскиот фонд
за ризици, се определени условите за користење на
средствата на тој фонд од страна на трговските
претпријатија за целите од членот 2 на овој закон.
Член 5
Републичкиот извршен совет може да ги пропише мерилата во поглед на односот помеѓу средствата што ги издвојува општината во општинскиот
фонд за ризици и средствата што трговските претпријатија ги уплатуваат задолжително во тој фонд,
како и мерилата во поглед на користењето на средствата на општинскиот фонд за ризици од страна
на трговските претпријатија.
Со прописот од ставот 1 на овој член може да
се предвиди
трговските претор ијатија што не склучуваат сок земјоделски производител ни организации
договори за производство и испорака на земјоделски прехранбени производи да бидат должни сите
средства на својот фонд за ризици да ги уплатат в о
општинскиот фонд за ризици, ако е основан таков
фонд,
Член 6
. Средствата на општинскиот фонд за ризици
што ги уплатиле трговски претпријатија можат да
се употребат за исти цели и под исти услови како
и средствата на фондот за ризици во трговските
претпријатија (член 2).
Член 7
Како разлика во цената, во смисла на овој закон, се подразбира негативната разлика помеѓу набавната цена наголемена за просечниот износ на
трошоците на трговијата, и продажната цена.
Височината на просечните трошоци на трговијата од ставот 1 на овој член ја определуваат спогодбено органите на управата на општинскиот народен одбор надлежни за работите на трговијата и
за работите на финансиите.
Член В
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за
трговија и туризам, во согласност со Секретаријатот
на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство, ќе определи на кои земјоделски прехранбени производи ќе се применуваат одредбите од
членот 2 на овој закон.
Член 9
Поблиски прописи за спроведување на ofcoj заIЃОН Донесува, по потреба, Со-јузниот извршен совет.
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Чл^н 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ".

183.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ
ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за воените инвалиди од војните^
што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963 година.
П. Р. бр. 83
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ
Глава I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Како воен инвалид од војните се смета југословенски државјанин кој вршејќи воена должност
или други должности за воени цели или за целите
на државната безбедност, во војната добил рана,
повреда, озледа или болест, та поради тоа к а ј него
настапило оштетување на организмот за најмалку
20%.
Член 2
(1) Како воени инвалиди од војните се сметаат
и уживаат инвалидски права според овој закон
југословенските државјани:
1) кои од 17 април 1941 година до престанокот
на непријателствата, во состав на партизанските одреди, на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, односно на Југословенската армија, или вон нивниот состав, претрпеле оштетување на својот организам на начинот наведен во членот 1 од овој закон, вршејќи должност за воени цели или за целите на државната
безбедност, или по наредба од воените органи или
органите на власта;
2) кои по завршетокот на поранешните војни се
огласени за инвалиди од војните со одлуки од надлежните органи, односно на кои ќе им биде признаено својството на воен инвалид од војните врз
основа на одредбите од овој закон;
3) кои во состав на југословенската војска за
време на војната со непријателот од 6 до 17 април
1941 година или подоцна како воени пленици во
логори, претрпеле оштетување на својот организам.
(2) Инвалидските права според овој закон мож а т да ги уживаат и југословенските државјани
што претрпеле оштетување на својот организам во
сојузничките редови во борба за уништување на
фашизмот или учествувајќи во востанијата за народно ослободување.
Член 3
(1) З а р а д и определување на правата според овој
закон воените инвалиди ,од војните се распоредуваат според утврдениот процент на воениот инвалидитет во десет групи, и тоа:
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I група — инвалиди со 100% воен инвалидитет?
на к о н за редовен
" живот им е потребна
постојана
нега и помош од
друго лице
100% воен инвалидитет
II
90% „
III
80% „
IV
70% „
V
60% „
VI
VII
'50% „
40% „
у т
30% „
IX
20% „
X
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Член 8
(1) Како членови на фамилијата, во смисла на
овој закон, се сметаат:
1) брачната жена, децата родени во брак или
вон брак и посвоените деца, како и пасиноците и
хранениците што загинатото, умреното или исчезнатото лице односно умрениот воен инвалид од
војните ги издржувал најмалку за последната година пред својата смрт односно-пред настапувањето
на воениот инвалидитет (во понатамошниот текст:
потесната фамилија);
2) родителите, како и очувот, маштеата, посвоителот или хранителот што за загинатото, умреното
или исчезнатото лице односно за умрениот воен
инвалид од војните се грижеле најмалку за последните пет години пред неговата смрт или што тоа
лице односно инвалид ги издржувал за последните
(2) Ќано воен инвалидитет, во смисла на овој
пет години;
закон, се смета оштетување на организмот наста3) дедото и бабата по татко и мајка.
нато под околностите од чл. 1 и 2 на овој закон.
(2) По исклучок.од одредбата на точката 1 став
(3) Процентот на воениот инвалидитет се ут1 од овој член, како член на потесната фамилија
врдува според прописите што ги донесува сојузниот
ќе се смета и вонбрачната жена на загинатото,
орган на управата надлежен за работите на ,социумреното или исчезнатото лице што пред 9 мај 1946
јалната заштита.
година со него живеела подолго време, или и поЧлен 4
ч
кратко време ако со него имала дете, а до склу(1) Правата според овој закон се признаваат и
чување на брак не дошло од оправдани причини.
кога е во прашање болест која постоела и порано
(3) При утврдувањето на правата на членовите
но се влошила во војната, или болест за која си- ' на фамилијата од ставот 1 на овој член ќе се смета
гурно не може да се заклучи дека е предизвикана
дека издржувањето постоело и за времето за кое засо воени напори но може да се заклучи дека
паднатото, умреното односно нестанаггото лице поради
воените напори значително влијаеле врз нејзиното
воени околности било спречено да го издржува
влошување.
пасинокот, храненикот, очувот, маштеата, посво(2) К а к о процент на воениот инвалидитет во
ителот или хранителот, а ќе се смета дека и очувот,
случаите од ставот 1 на овој член се зема соодветмаштеата, посвоителот или храпителот за тоа време
ниот процент од целокупното оштетување на оргасе грижеле' за загинатото, умреното или исчезнанизмот, со оглед на природата на болеста и нејзитото лице.
ниот развиток, траењето и тежината на воените
Член 9
напори, како и на другите околности к о и во одделен случај влијаеле врз болеста.
(10 Воените инвалиди/ од војните' и членовите
на фамилиите (член 6) имаат под условите проЧлен 5
пишани со овој закон право на:
(1) Правата според овој закон му се признаваат
1) инвалидски принадлежности;
и на странски државјанин што претрпел оштетување
2) здравствена заштита;
на организмот додека бил во состав на партизан3) рехабилитација;
ските одреди, на Народноослободителната војска и
4) запослување и посебна, заштита кога се во
на партизанските одреди на Југославија односно на
работен однос;
Југословенската армија, ако по тој основ не ужива
5) посебни год кости за здобивање со правата
инвалидски права од државата ЧИЈ е државјанин
од инвалидското и пензиското осигурување;
или од друга земја.
6) помош за опрема на новородено дете;
(2) Странскиот државјанин од ставот 1 на овој 7) бесплатно и повластено возење и други повчлен кој не престојува на територијата на Југослаластици;
вија, може ,да ги ужива само инвалидските права
изречно определени со овој закон.
8) надоместок и помош во случај на смрт.
(2) Воениот Инвалид од војните има определени
Член 6
права според овој закон и за членовите на својата
Правата предвидени со овој закон ги имаат:
фамилија.
1) воените инвалиди од војните;
(3) Ако е признавањето на определени инвалид2) членовите на фамилиите на лицата загинати,
ски права според овој закон условено од неспосооумрени или исчезнати под околностите од чл. 1, 2 носта за стопанисување, таа неспособност се утврдуи 5 ,на овој закон;
ва според прописите што ги донесува сојузниот
3) членовите на фамилиите на воените инваорган на управата надлежен за работите на социлиди од војните од I до VII група по нивната смрт.
јалната заштита.
Член 10
Член 7
Правата според овој закон што се задобиваат
(1) Правата предвидени со овој закон ги немаат:
по основот на добиена рана, повреда или озледа,
1) воените лица што пребегнале кон непријакако и правата на фамилиите од умрените воени
телот или побегнале од војска или од воена долинвалиди од војните, не застаруваат.
жност;
2) лицата што самите се осакатиле или се
Член 11
повредиле со цел за одбегнување на воената долФинансиските
средства
за остварување на инжност;
валидските права се обезбедуваат во сојузниот
3) лицата осудени со правосилна судска пребуџет.
суда поради учествување на страната на окупаторот
или неговите помагачи против партизанските одГлава
II
реди, Народноослободителната војска и партизан'
ИНВАЛИДСКИ
ПРАВА
ските одреди на Југославија, Југословенската
армија или сојузниците на Југославија.
1. Инвалидски иринадлежнооти
(2) Правата предвидени со овој закон ги немаат
Член 12
ни членовите на фамилиите на лицата од ставот
Инвалидски принадлежности се:
1 на овој член ниту членовите на фамилиите на
1) инвалиднина (лична и фамилијарна);
лицата осудени за делата од точката 3 став 1 на
овој член.
2) додаток за нега и помош од друго лице;
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3V ортопедски додаток;
4) инвалидски додаток;
5) додаток на деца.
а) Лична и фамилијарна

инвалиднина

Член 13
Правото на лична инвалиднина и правото на
фамилијарна инвалиднина припаѓаат без оглед на
имотната состојба на приходите од личната работа,
социјалното осигурување или на приходот остварен
по кој и да е друг основ.
Член 14
(1) Личната инвалиднина им припаѓа на воените
инвалиди од војните според групата во која се распоредени (член 3), во износите:
Инвалидска
група
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Процент на воениот
инвалидитет

Месечен износ на
инвалиднината
динари

100% и потребна постојана нега и помош "од
друго лице
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

28.000
19.000
15.000
11.000
8.000
5.000
3.500
2.000

1.500
1.000

(2) На воените инвалиди од војните од VIII до
X група инвалиднината им се исплатува однапред
за целата календарска година. Инвалиднината што
почнува да тече во текот на годината се^ исплатува
во износот што припаѓа до крајот на таа година.
Во случај на губење на правото ,на инвалиднина
односно намалување на инвалиднината, инвалидот
нема да ја врати примената инвалиднина.
N
Член 15
(1) Фамилијарната инвалиднина се определува
според бројот на членовите на фамилијата што
имаат право -на фамилијарна инвалиднина (член 8)
и изнесува 1.200 динари месечно за еден член на
фамилијата, а се зголемува за по 200 динари месечно за секој понатамошен член на фамилијата што
е соуживател на инвалиднината.
(2) Ако фамилијарна инвалиднина примаат два
или повеќе членови на фамилијата^ инвалиднината
им припаѓа на соуживателите на рамни делови.
(3) Одредбата од членот 14 став 2 на овој закон се применува на уживателите на фамилијарна
инвалиднина. На новиот уживател на фамилијарна
инвалиднина инвалиднината започнува да му тече
од првиот ден на наредниот месец по месецот во
кој поранешниот уживател го изгубил правото на
фамилијарна инвалиднина.
Член 16
(1) Членовите на потесната фамилија имаат право на фамилијарна инвалиднина, и тоа:
1) вдовицата — ако до 8 јуни 1946 година односно до денот на смртта на воениот инвалид од
војната кој умрел по тој ден наполнила 45 години
возраст, или ако во рок од 5 години сметајќи од
8 јуни 1946 година односно од денот на смртта на
воениот инвалид од војната кој умрел по тој ден ќе
наполни 45 години возраст. На вдовицата која во
рок од 5 години не наполни 45 години возраст и
припаѓа инвалиднина ако е неспособна за стопанисување или ако во тој рок стане неспособна за
стопанисување;
2) децата, посвоениците, пасиноците и хранеЗшците — до наполнетата 15 година возраст, односно
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ако се на школување — до крајот на пропишаното
траење на редовното школување но најдоцна до наполнетата 26 година возраст, а ако се неспособни
за стопанисување — за времето додека таа неспособност трае, под услов неспособноста да настапила
пред наполнетата 15 односно 26 година возраст.
На лицето од оваа точка што ќе го прекине
школувањето поради болување одобрено од надлежниот орган на јавната здравствена служба му
припаѓа право на фамилијарна инвалиднина и за
времето на'болувањето — до наполнетата 26 година
возраст. Ако го продолжи редовното школување но
не може да го заврши во редовниот рок поради
прекин настанат поради болување, на таквото лице 4
му се продолжува правото на фамилијарна инвалиднина ,и по наполнетата 26 година возраст за онолку време колку што изгубило од редовното школување поради одобреното болување.
(2) Ако потесната фамилија ја сочинува вдовица
со едно или повеќе лица од точката 2 на ставот 1 од
овој член, вдовицата има право на фамилијарна инвалиднина како соуживател со нив, без оглед да условите од точката 1 на ставот 1 од овој член, и тоа
додека и едно од тие деца има право на инвалиднина. На вдовицата на која и престанало правото на
фамилијарна инвалиднина поради тоа што правото
на инвалиднина им престанало на другите ^ у ж и в а тели, и се воспоставува правото на инвалиднина кога ќе наполни 45 години возраст односно кога ќе
стане неспособна за стопанисување.
(3) По исклучок од одредбите на ставот 1 точка 1 и ставот 2 на овој член, вдовицата на воен
инвалид од војните на кој му припаѓало правото k a
додаток за нега и помош од друго лице (член 22)
има право на фамилијарна инвалиднина' без оглед
на условите предвидени во споменатите одредби, ако
со инвалидот живеела во брачна заедница и заедничко домаќинство последните пет години пред неговата смрт.
(4) По исклучок од одредбата на ставот 1 од
точката 2 /на овој член, децата на паднати борци
(член 30) имаат право на фамилијарна инвалиднина до наполнетата 26 година возраст и кога се
оспособуваат за „самостоен живот и работа по пат
на дополнително^ школување или курсеви што даваат определена стручна спрема. Во таков случај
правот,о на фамилијарна инвалиднина може само
еднаш повторно да се воспостави.
Член 17
(1) Родителите и другите лица од членот 8 став
1 точка 2 на овој закон имаат право на фамилијарна инвалиднина само ако ниеден член на потесната фамилија не прима фамилијарна инвалиднина
и тоа жените ако се постари од 45 години а мажите ако се постари од 50 години, или без оглед
на годините на возраста ако се неспособни за стопанисување.
(2) Очувот, маштеата, посвоителот или храеителот, што ги исполнува условите за признавање
на правото на фамилијарна инвалиднина., има предимствено право од родителот кој не ги извршувал
родителските должности.
Член 18
(1) Дедото и бабата имаат право на фамилијарна инвалиднина ако ни членовите на потесната
фамилија ни родителите односно другите лица од
членот 3 став 1 точка 2 на овој закон не примаат
фамилијарна инвалиднина.
(2) Ако фамилијата ја сочинуваат дедо и баба
по татко и дедо и баба по мајка, право на фамилијарна инвалиднина имаат дедото и бабата што
се грижеле за подигање и воспитување на лицето
од кое го изведуваат своето право, односно оние
што ги издржувало тоа лице.
Член 19
На воен инвалид од 'војните кој ги исполнува
условите за здобивање со правото на фамилијарна
инвалиднина му припаѓа и фамилијарна инвалиднина ако ниеден друг член на фамилијата од чле-
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HOT б на овој закон не ја прима таа фамилијарна
инвалиднина.
Член 20
На уживателите на фамилијарна инвалиднина
и на воените инвалиди од војните, што ги исполнуваат условите за здобивање со правото на ф а милијарна инвалиднина по две или повеќе лица,
им припаѓа фамилијарна инвалиднина во н е с м а лен износ по секое од тие лица.
Член 21
На родителот —' уживател на фамилијарна инвалиднина чие едино дете го загубило животот под
околностите од -чл. 1, 2 и 5 на овој закон, како и
на родителот што имал повеќе деца та едно го загубило животот под тие околности а другите го загубиле животот како граѓански жртви на војната
(фашистички терор, воени операции, бомбардирање и сл.), му припаѓа фамилијарна инвалиднина
зголемена за 501%, под услов ниедно од тие деца да не оставило пород и тој родител подоцна да
немал други деца.
б) Додаток за нега и помош од друго лице
Член 22
(1) На воен инвалид од војните од I група, как о и на воен инвалид од војните од II група на кој
тоа својство му е признаено според членот 4 на овој
закон, му припаѓа и додаток за нега и помош од
друго лице во износ од 12.000 динари месечно.
(2) На военж)т инвалид од војните од ставот 1
на овој член сместен во здравствена или друга
установа во која му е обезбедена нега и помош од
друго лице, не му припаѓа додатокот од ставот 1
на овој член за времето што ќе го помине во таква установа над три месеци, освен ако самиот ги
поднесува трошоците за сместување и исхрана.
(3) На воениот инвалид од војните од ставот 1
на овој член на чиј придружник му е признаено
својството на осигуреник по тој основ, му припаѓа надоместок на износите што тој како исплатител
на личниот доход на придружникот, ги плаќа на
име придонес за социјално осигурување и на другите ' придонеси според посебни прописи.
а) Ортопедски додаток
Член 23
(1) Правото на ортопедски додаток им припаѓа на воените инвалиди од војните на кои својството на инвалид им е признаено поради потешки телесни оштетувања што се непосредна последица од
добивена рана, повреда или: огледа, или последица
на болест која предизвикала ампутација, на екстремитет или потполно губење на видот на обете очи.
(2) Телесните оштетувања од ставот 1 на овој
член се распоредуваат во степени според тежината на оштетувањето.
(3) Телесните оштетувања и нивното распоредување во степени ги содржи Листата на телесните оштетувања кои повлекуваат право на ортопедски додаток, која е отпечатена како прилог
на овој закон и негов е составен дел.
(4) Се овластува сојузниот орган на управата
надлежен за работите на социјалната заштита да
може Листата од ставот 3 на овој член, по потреба,
да ја дополнува во согласност со одредбите од ОЕОЈ
закон.
Член 24
(1) Ортопедскиот додаток изнесува најмногу
осум илјади динари Месечно.
(2) Височината на ортопедскиот додаток поблиску ја определува со пропис Сојузниот извршен
совет според степенот во кој е распоредено телесното оштетување.
,Член 25
Телесното оштетување што повлекува право на
ортопедски додаток го утврдува надлежниот орган
на управата врз основа на мислењето на лекарските комисии од чл„ 68 и 60 на овој закон.
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г) Инвалидски додаток
Член 26
(1) Право на инвалидски додаток имаат у ж и в а телите на лична и фамилијарна инвалиднина кои
со оглед на способноста за стопанисување и на имотната состојба и на приходите свои и на определените роднини, исклучиво или претежно се издржуваат од инвалидските принадлежности и кои
ги исполнуваат посебните услови предвидени со
овој закон и со прописите донесени врз основа на
овој закон.
(2) Височината на инвалидскиот додаток зависи од имотната и фамилијарната состојба и од приходите-^на уживателот на инвалиднината и на определените роднини и изнесува:
1) за воените инвалиди од војните од I до IV
група — до 16.000 динари месечно;
2) за воените инвалиди од војните од V до X
група — до 10 500 динари месечно;
3) за уживателите на фамилијарна инвалиднина — до 15.000 динари месечно.
(3) На уживателите на "лична и' фамилијарна
инвалиднина кои постојано живеат во странство,
може наместо инвалидски додаток да им се додели посебен инвалидски додаток.
(4) Сојузниот извршен совет ќе пропише поблиски услови за здобивање со правото на инвалидски додаток (став 1), условите за здобивање со правото на посебен инвалидски додаток, височината
на инвалидскиот додаток до износите определени
во ставот 2 на овој член и височината на посебниот инвалидски додаток.
Член 27
На соуживателите на фамилијарна Инвалиднина и на уживателите на повеќе инвалиднини (чл.
19 и 20) им припаѓа еден инвалидски додаток. ^
" Член 28
За уживателите на фамилијарна инвалиднинаѕдовиците на воените инвалиди од војните што имале право на додаток за нега и помош од друго
лице, Сојузниот извршен совет може, по исклучок
од чл. 26 и 27 на овој. закон, да определи поповолни услови за здобивање со правото на инвалидски
додаток и за определување височината на тој додаток.
Член 29
(1) Децата уживатели на фамилијарна инвалиднина што имаат еден родител не можат да примаат инвалидски до-даток додека им се исплатува
додатокот на деца. Овие деца примаат еден од тие
додатоци, по сопствен избор.
(2) Децата уживатели на фамилијарна инвалиднина што останале без обата родитела, имаат право на инвалидски додаток покрај правото на додаток на деца.
Член 30
(1) За децата — уживатели на фамилијарна инвалиднина што се школуваат или на друг начин
оспособуваат за самостоен живот и работа, а кои
своето право го изведуваат од лица загинати, умрени или исчезнати под околностите од чл. 1, 2 и 94
на овој закон, Сојузниот извршен совет може, по
исклучок од чл. 26, 27 и 29 на овој закон, да определи поповолни услови за здобивање со правото
на инвалидски додаток и за" определување на височината на тој додаток.
(2) Со децата од ставот 1 на овој член се изедначуваат и децата — уживатели на фамилијарна
инвалиднина кои своето право го изведуваат од лица умрени во рок од една година по завршетокот на
војната, ако смртта на таквите лица настапила како последица од рана, повреда, озледа или болест
добиена под околностите од чл. 1 и 2 на овој Закон.
д) Додаток на деца
Член 31
(1) Воените инвалиди од војните од I до VII
група и децата уживатели на фамилијарна инвалиднина, имаат право на додаток на деца во висо-
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чината и под условите што ги определуваат посебните прописи за додатокот на деца на работниЈ
ците и службениците.
(2) Воените инвалиди од војните од VIII до X
група што имаат право на додаток на деца по основот на работен однос имаат право на тој додаток
и додека се наоѓаат на рехабилитација според одредбите од овој закон, ако ги исполнуваат другите услови предвидени со прописите за додатокот на
деца.
г') Заеднички одредби за инвалидските
принадлежности
Член 32
Неисплатените стасани инвалидски принадлежности и другите парични примања можат да се
наследуваат.
Член 33
На инвалидските принадлежности не се плаќаат
даноци, придонеси и други обврски спрема општествената заедница.
Член 34
Инвалиднината, ортопедскиот додаток и инвалидскиот додаток можат да бидат предметна извршување или обезбедување:
1) до половина — за законска издршка;
2) до третина — за побарувања на општествената заедница, стопански организации и банки.
2. Здравствена заштита
Член 35
(1) Воените инвалиди од војните имаат право
на здравствена заштита за сето време додека им е
потребна таа заштита, без оглед дали тоа право го
користат во врска со воениот инвалидитет или независно од него.
(2) Со здравствената заштита според овој закон
им се обезбедуваат на воените инвалиди од војните
сите видови на здравствена заштита предвидени
со Законот за здравственото осигурување, како и
лекување со потполна исхрана во природни лекувалишта.
' Член 36
(1) Уживателите на фамилијарна инвалиднина
имаат право на здравствена заштита:
1) ако примаат инвалидски додаток или додаток на деца;
2) ако се членови на фамилија од загинати народни херои;
3) ако примаат инвалиднина по две или повеќе
лица (член 20);
4) ако како родители примаат зголемена инвалиднина (член 21).
(2) На уживателите "на фамилијарна инвалиднина што имаат право на здравствена заштита' им
се обезбедува таа заштита во обемот во кој им е
обезбедена на воените инвалиди од војните, освен
забнотехничка помош и забнопротетички средства,
протези, ортопедски и други помагала, помошни и
санитарни справи и лекување во природни лекувалишта.
(Зј) На децата што имаат право на здравствена
заштита им се обезбедуваат, по исклучок од одредбата на ставот 2 од овој член, и протези, ортопедски
и други помагала и помошни и санитарни справи.
Член 37
(1) Здравствената заштита во обемот предвиден
за уживателите на фамилијарна инвалиднина од
членот 36 ст. 2 и 3 од овој закон им се обезбедува
и на членовите на потесната фамилија на воените
инвалиди од војните од I до VII група, под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.
(2) На членовите на потесната фамилија на воен
инвалид од војните што имаат право на здравствена
заштита според прописите, за здравственото осигурување, а кое тие го губат со стапувањето на инвалидот на рехабилитација, им припаѓа право на
здравствена заштита во обемот предвиден во членот
36 ст. 2 и 3 од овој закон додека инвалидот се наоѓа
на рехабилитација, без оглед на инвалидската гру-
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па и на условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет врз основа на ставот 1 од овој член.
Член 3'8
Корисниците на здравствена заштита според
овој зако-н учествуваат во поднесувањето на трошоците за користење на лекови и за бележење, и
тоа во случаите и со износите што се определени
со прописите за здравственото осигурување.
3. Рехабилитација
Член 39
(1) Воените инвалиди од војните имаат право на
рехабилитација (медицинска и професионална) ако
според општото образование, годините на возраста,
здравствената состојба и другите околности имаат
услови за успешна рехабилитација.
(2) Со рехабилитацијата се обезбедува оспособување за вршење на поранешното или друго соодветно ,занимање, стручно оспособување за вршење
определено занимање и стручно усовршување.
Член 40
(1) Воените инвалиди од војните што немаат никаква стручна спрема се рехабилитираат со оспособување за вршење на занимањето за кое е потребна
стручна спрема здобиена со приучување односно
нижа' стручна спрема.
(2) Воените инвалиди од војните што имаат,
стручна опрема пониска од опремата на квалификуван работник односно од средна стручна спрема, се
рехабилитираат со оспособување за вршење на занимањето за кое е потребна стручна спрема на
квалификуван работник односно средна стручна
спрема.
(3) Воените инвалиди од војните што имаат
стручна спрема на квалификуван работник односно
средна стручна спрема или стручна спрема повисока од оваа, се рехабилитираат со оспособување
за вршење на истото занимање или друго занимање
за кое е потребна стручна спрема рамна на онаа
што ја имаат.
(4) Органот надлежен за решавање за правото
на рехабилитација може воениот инвалид од војните кој ја има стручната опрема од ставот 3 на
овој член да го упати и на стручно усовршување
заради здобивање со стручна спрема повисока од
онаа што ја има инвалидот, ако инвалидот особено
се истакнал во поранешната работа и во стручното
оспособување и ако може да се очекува дека во редовниот рок ќе се здобие со таква спрема.
Член 41
(1) На воените инвалиди од војните што од
надлежниот орган се упатени на рехабилитација
им припаѓа материјално обезбедување за времето
додека се на рехабилитација.
...
(2) Височината на материјалното обезбедување
и условите под кои на воениот инвалид од војните
ова му припаѓа ги пропишува Сојузниот извршен
совет.
ј
Член 42
Правото на рехабилитација и материјално обезбедување за времето на рехабилитацијата (чл. 39
и 41) го имаат и децата од лицата загинати, умрени
или исчезнати под околностите од членот 2 став 1
точка 1 на овој закон ако станале неспособни за
работа до наполнетата 15 година возраст, или подоцна за време на редовното школување но најдоцна
до наполнетата 26 година возраст, и а-ко тие деца
со рехабилитација можат да се оспособат за самостоен живот и работа.
4. Запослување и посебна заштита во работен однос
Член 43
(1) Запослувањето на воените инвалиди од војните се врши според важечките прописи.
(2) Воените инвалиди од војните уживаат според
важечките прописи посебна заштита. за време на
траењето на работниот однос и во поглед на престанокот на работниот однос.
5. Посебни год но оти при здобивањето со правата од
инвалидското и пензиското осигурување
Член 44
(!) На воените инвалиди од војните од I до VI
група — осигуреници според прописите за социјал-
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ното осигурување, како и на членовите на фамилиите на работниците и службениците загинати, умрени или исчезнати под околностите од членот 2 став
1 точка 1 и ставот 2 од овој закон, им припаѓа право
на посебни годности во поглед на должината на
работниот стаж и годините на возраста — за здобивање со правата од инвалидското и пензиското
осигурување.
(2) Посебните годности од ставот 1 на овој член
се утврдуваат со прописите за инвалидското и пензиското осигурување.
6. Помош за опрема на новородено дете
Член 45 ' .
(1) На жените воени инвалиди од војните од I
до VII група -им припаѓа правото на помош за опрема на новороденото дете во височината и под условите што се предвидени со прописите за здравственото осигурување.
(2) Правото на помош за опрема на новороденото дете ги има и воениот инвалид од војните од
I до VII група во случај на породување на неговата
жена или на женско дете што има право на здравствена заштита според овој закон.
7. Бесплатно и повластено возење и други повластици
а) Бесплатно и повластено возење
Член 46
(1) Уживателите на инвалидските права според
овој закон имаат во внатрешниот сообраќај право
на бесплатно возење со железница, брод и автобус
кога од надлежниот орган се упатени или повикани
во друго место заради остварување односно користење на правата според овој закон. При остварувањето на правата на здравствена заштита овие
лица имаат право на бесплатно возење и со авион
ако таков превоз е неопходен поради итноста на
случајот.
(2.) Ако уживатели на инвалидските права патуваат по приватна работа со некое од превозните
средства од ставот 1 на овој член, имаат право на
повластено возење според посебни прописи.
Член 47
(1) Придружникот на воениот инвалид од војните
од I група и придружникот на воениот инвалид од
војните од И група на кој тоа својство му е признаено според членот 4 од овој закон имаат право
на бесплатно возење во сите случаи кога инвалидот
патува бесплатно или со повластица што му припаѓа по кој и да е основ.
(2) Право на бесплатно возење имаат и придружниците на воените инвалиди од војните од II до X
група и придружниците на другите уживатели
на инвалидските права кога патуваат бесплатно (член 46 став 1) ако по оценка од надлежниот
лекар поединец, лекарска комисија или здравствена
установа е потребен придружник за време на патувањето.
(3) Кога децата до навршената 15 година возраст патуваат бесплатно (член 46 став 1), се смета
дека во секој случај им е потребен придружник за
време на патувањето.
(4) Придружникот има право на бесплатно возење и кога патува по воен инвалид од војните односно по друг уживател на инвалидски права кого
го следи, или кога се враќа откако го испратил. /
Член 48
Поблиски прописи за бесплатното и повластеното возење на воените инвалиди од војните и ' н а
другите лица што имаат право на овие повластици
донесува сојузниот орган на управата надлежен за
работите на социјалната заштита во согласност со
сојузните органи на управата надлежни за сообраќ а ј и врски и за работите на финансиите.
б) Други повластици
Член '49
Кога здобивањето или определувањето на некое
право според посебни прописи зависи од приходите,
инвалиднината, додатокот за нега и помош од дру-
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го лице и ортопедскиот додаток не се земаат како
приходи при одлучувањето за односното право.
Член 50
(1) Воените инвалиди од војните, децата — у ж и ватели на фамилијарна инвалиднина и децата на
уживателите на лична инвалиднина до наполнетата
26 година возраст не плаќаат такси во врска со
школувањето и полагањето на испити во училишта,
на факултети и академии.
(2) На воените инвалиди од војните упатени на
професионална рех аби л ит ада ј а и на децата — у ж и ватели на фамилијарна инвалиднина од чл. 30 и 42
на овој закон им припаѓа надоместок за износите
што според прописите за финансирањето на школството ги платиле за време на професионалната рехабилитација односно школувањето.
Член 51
(1) Воените инвалиди од војните од I до IV
група, како и воените инвалиди од војните од V и
VI група чиј инвалидитет се состои во оштетување
на долните екстремитети, се ослободени од плаќањето на' административните такси за регистрација
на возила и од плаќањето на надоместокот за користење на јавните патишта при употребата на моторни (патнички автомобили, моторцикли) и запрежни возила, кои служат исклучиво за нивен личен
превоз.
(2) За пратките на протези и други ортопедски
помагала не се плаќа поштарина ниту трошоци за
превоз со железница и бродови.
8. Надоместок и помош во случај на смрт
Член 52
(1) Во случај на смрт на воен инвалид од војните од I до IV група, како и на воен инвалид од
војните од V до X група кој примал инвалидски
додаток, надоместок на трошоците за закоп му припаѓа на оној што го извршил законот на умрениот
инвалид.
(2) Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на уживател на фамилијарна инвалиднина кој примал инвалидски додаток.
(3) Надоместок на трошоците за закоп припаѓа
во височината определена со прописите за здравственото осигурување.
Член 53
На членовите на фамилијата (член 81) на умрен
воен инвалид од Бојните со кои тој живеел во заедничко домаќинство им припаѓа посмртна помош
во двомесечен износ на неговата инвалиднина.
9. Почеток, траење и престанок на инвалидските
права
Член 54
' (1) Инвалиднината, додатокот за нега и помош
од друго лице и ортопедскиот додаток припаѓаат од
денот на исполнувањето на условите за признавање
на тие инвалидски принадлежн.ости, ако е барањето
поднесено во рок од три месеци од денот на исполнувањето на условите. Ако барањето е поднесено
по истекот на овој рок, овие инвалидски принадлежности припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.
(2) Инвалидскиот додаток припаѓа од првиот
ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето. Ако барањето за инвалидски додаток е поднесено пред донесувањето на решението за признавање правото на инвалиднина, инвалидскиот
додаток припаѓа од првиот ден на наредниот месец
по донесувањето на решението за признавање на
правото на инвалиднина.
(3) Додатокот на деца припаѓа од денот определен со прописот за додатокот на деца.
(4) Другите инвалидски права можат да се користат само по донесувањето на решението за признавање на правото на инвалиднина.
Член 55
Инвалиднината, додатокот за нега и помош од
друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот инвалидски додаток предвиден во членот 26 став 4 од
овој закон му припаѓаат на странски државјанин
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к о ј ги исполнува условите од членот 5 став 1 на
овој закон иако не престојува на територијата на
Југославија.
Член 56
Инвалидските права трајат додека постојат со
овој закон пропишаните услови за здобивање и
уживање на тие права.
Член 57
(1) Правото на фамилијарна инвалиднина и
Другите инвалидски права ги губат вдовицата и
децата со стапувањето во брак.
(2) Правото на фамилијарна инвалиднина и
другите инвалидски права ги губи вдовицата што
ги напуштила децата со кои ја ужива фамилијарната инвалиднина и го запуштила нивното ,издржување, подигање и воспитување. Овие права се воспоставуваат кога ќе престанат околностите што го
предизвикале губењето на тие права.
Член 58
(1) Инвалидските права трајно ги губат воените
инвалиди од војните и другите лица ако се осудени со правосилна судска пресуда поради делото
предвидено во членот 7 став 1 точка 3 на овој
закон.
(2) Инвалидските права не можат да ги остваруваат членови на фамилијата на воениот инвалид
од војните кој ги изгубил инвалидските права поради делото предвидено во членот 7 став 1 точка 3
на овој закон.
ЦЗ) Лицето на кое врз основа на амнестија или
помилување му се укинати правните последици на
осудата може да ги оствари инвалидските права
најрано од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој е донесен актот за амнестија или помилување.
Член 59
(1) Ако воен инвалид од војните или друго лице
кое ужива право на инвалидски додаток со правосилна судска пресуда е осудено на казната затвор до 6 месеци, нему му припаѓа за времето додека се наоѓа на издржување на казна над еден
месец 50% од инвалидскиот додаток ако ги издржува членовите на фамилијата од членот 8 на овој
закон, а ако не издржува такви членови на фамилијата — не му припаѓа инвалидски додаток за тоа
време. Ако инвалидскиот додаток осуденото лице го
ужива заедно со други лица, на другите соуживатели на инвалидскиот додаток им припаѓа тој додаток
во ненамален износ.
(2) На воениот инвалид од војните или на друго
лице кое ужива инвалидски права осудено со правосилна судска пресуда на казната затвор подолга
од шест месеци или на казната строг затвор не му
припаѓаат инвалидските права додека се наоѓа на
издржување на казната.
(3) Органот на управата надлежен за решавање за инвалидските права може да определи на
членовите на фамилијата на воен инвалид од војните од I до VII група кој се наоѓа на издржување
на казната затвор подолго од шест месеци или
строг затвор да им се исплатуваат за тоа време
инвалидските принадлежности во износот на кој
тие би имале право во случај ,на негова смрт, но
најмногу до износот на неговите инвалидски принадлежности — ако воениот инвалид од војните не
е осуден поради кривично дело сторено од користољубје на штета на општествениот имот.
(4) Ако воен инвалид од војните или друго лице
кое ужива инвалидски права се наоѓа во истражен
затвор, на фамилијата што ја издржува уживателот И се исплатува половина од неговата инвалиднина и инвалидскиот додаток. Запрената половина
од инвалидските принадлежности ќе му се исплати
на уживателот дополнително ако кривичната постапка биде со правосилна одлука запрена или ако
уживателот со правосилна пресуда биде ослободен
од обвинението односно ако обвинението против
него биде одбиено, но не поради ненадлежноста на
(СУДОТ.
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Член 60
Инвалидските права не можат да се пренесат
врз друго лице.
Член 61
Воените инвалиди од војните и другите лица
што уживаат инвалидски права, се должни да му
ја пријават на органот на управата надлежен за
работите на социјалната заштита секоја промена во
личноста или во фактичните околности што влијае
врз инвалидското право или врз обемот на користењето на тоа право.
Г л а в а III
ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРАВА
Член. 62
(1) Инвалидските права се остваруваат к а ј општинскиот, околискиот, републичкиот и сојузниот
орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.
(2) Заради вршење надзор над работата на органите на управата на општинските и околиските
народни одбори надлежни за работите на социјалната заштита, републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита организира ревизиона и инструкторска служба.
(3) Во вршењето на ревизионата и инструктор ската служба републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита врши
особено: надзор над работењето и работата на органот на управата на општинските' и околиските
народни одбори^бадлежни за работите на социјал-,,
ната заштита; ја насочува нивната работа; ја проверува законитоста на располагањето со сојузните
средства (член 11); врши ревизија на нивното ф и нансиско работење, и им помага во издигањето на
кадрите.
Член 63
(1) За инвалидските права решава во прв степен органот на управата на општинскиот народен
одбор надлежен за работите на социјалната заштита.
(2) Се овластува сојузниот орган на управата
надлежен за работите на социјалната заштита да
може да ги определи органите на управата месно
надлежни за решавање по инвалидските права по
барањата на странските државјани.
Член 64
Работите во врска со остварувањето на инвалидските права што се вршат вон управната постапка, ги вршат органите на управата на општинскиот народен одбор надлежни за работите на социјалната заштита, ако одделни такви работи со
посебни сојузни прописи не^се ставени во надлежност на некој друг орган.
Член 65
(1) Во постапката за остварување на инвалидските права се применуваат одредбите од Законот
за општата управна постапка, ако со овој закон
не е пропишано поинаку.
(2) Решението за инвалидските права што станало конечно во управната постапка, може да се
укине по правото на надзор ако е со него повреден
материјален закон во корист на поединец а на штета на општествената заедница, и тоа најдоцна во
рок од пет години од денот кога решението
станало конечно во управната постапка.
Член 66
Во вршењето на работите во врска со остварувањето на инвалидските права органите на управата надлежни за работите на социјалната заштита
ја користат и соработката на здруженијата на воените инвалиди од војните и на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија.
Член 67
"(1) Воениот инвалидитет се утврдува во^ постапката за остварување на инвалидските права, врз
,основа на наод и мислење, од лекарските комисии.
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(2) Лекарските комисии даваат наод и мислење
и за неспособноста за стопанисување ако инвалидското право е условено со таа неспособност.
(3) Правото на рехабилитација (чл. 39 и 42) се
утврдува врз основа на наодот и мислењето од
комисијата која според прописите за инвалидското
осигурување дава мислење за рехабилитација на
инвалидот на трудот.
(4) Во постапката за упатување на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта заради лекување, наод и мислење даваат посебните
лекарски, комисии (лекарска комисија и комисија
на вештаци-лекари) врз основа на наодот, мислењето и предлогот од лекарот поединец односно од
здравствената установа.
Член 68
(1) Лекарската комисија од членот 67 ст. 1 и 2
на овој закон што им дава ,,наод и мислење на органите што решаваат за инвалидските права во
прв степен,^ ја сочинуваат три члена. Два члена на
комисијата се лекари, од кои еден е специјалист за
хирургија, а едеб член на ко-мисијата е претставник на здружението на воените инвалиди од војните.
(2) Седиштата на лекарските комисии од ставот
1 на овој член и подрачјата на кои тие ја вршат
својата дејност ги определува и членовите на комисиите ги именува републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.
Член 69
(1) Лекарската комисија од членот 67 ст. 1 и 2
на овој закон што им дава наод и мислење на органите што решаваат за инвалидските права во
втор степен, ја сочинуваат пет членови. Четири
члена од оваа комисија се лекари-специјалксти, а
еден член е претставник на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна.
Членовите на оваа комисија ги именува репубпичкиот орган на управата надлежен за работите на
социјалната заштита.
(2) Републичкиот орган на управата надлежен
за работите н-а социјалната заштита може да формира две или повеќе комисии од ставот 1 на овој
член и да го определи седиштето и подрачјата на
нивната дејност.
Член 70
Лекарските комисии од чл. 68 и 69 на овој закон даваат мислење за процентот на воениот инвалидитет и за неспосо-бноста за стопанисување според прописите на сојузниот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита (член
3 став 3 и член 9 став 3).
Член 71
(1) Лекарската комисија од чл^ћот 67 став 4 на
овој закон ја сочинуваат три члена. Два члена од
оваа комисија се лекари (интернист и хирург), а
еден е претставник на здружението на воените инвалиди од војните.
(2) Комисијата на вештаци-лекари од членот
67 став 4 на овој закон ја сочинуваат четири члена.,
Три члена од оваа комисија се лекари (интернист,
хирург и невролог), а еден е претставник на Сојузот на здруженијата ца борците од Народноослободителната војна од редовите на воените инвалиди од војните.
(3) Членовите на комисиите од ст. 1 и 2 на овој
член ги именува и седиштата и подрачјата на нивната дејност ги определува републичкиот орган на
управата надлежен за работите на социјалната заштита.
Член 72
(1) Против мислењето на лекарот поединец односно на здравствената установа инвалидот мо-же да
1 и изјави приговор на лекарската комисија од
членот 67 став 4. Приговорот го изјавува инвалидот
усно штом ќе му биде соопштено мислењето. Мислењето на лекарската комисија по повод тој приговор е конечно.
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(2) Против мислењето на лекарската комисија
со кое не е усвоен предлогот на лекарот поединец
односно на здравствената установа инвалидот мож е да и изјави приговор на комисијата на вештацилекари. во рок од осум дена од денот на соопштувањето односно доставувањето на мислењето на лекарската комисија. Мислењето на комисијата на
вештаци-лекари е конечно.
Член 73
(1) Решението донесено во прв степен со кое
се утврдуваат воениот инвалидитет, инвалидските
принадлежности или правото на професионална
рехабилитација, подлежи на ревизија.
(2) Ревизијата ја врши по службена должност
второстепениот орган на управата надлежен за рабатите на социјалната заштита.
(3) Ако против решението донесено во прв степен е изјавена жалба, ,за ревизијата и жалбата се
решава со истото решение.
(4) Ревизијата и жалбата не го одлагаат извршувањето на решението освен ако е во прашање
решението со ко-е се признава правото на професионална рехабилитација.
Член 74
(1) Во вршењето на ревизијата надлежниот
второстепен орган на управата може со првостепеното решение да се согласи или може да го
измени, поништи или укине, на штета или во корист на странката ако со тоа не се навредува правото на друго лице.
(2) Второстепениот орган во вршењето на ревизијата ќе го поништи или укине првостепеното
решение и, по правило, сам ќе ја' реши работата
во корист или на штета на странката, ако утврди
дека во првостепената постапка се непотполно или
погрешно утврдени фактите или дека во постапката не се водело сметка за правилата на по-стапката кои би биле од влијание врз решението на
работата, или утврди дека се погрешно оценети
до-казите или дека од утврдените факти е изведен
погрешен заклучок во поглед на фактичната состојба, или дека е погрешно применет прописот врз
основа на кој е решена работата.
(3) Првостепениот орган чие решение поради
ревизија е поништено или укинато и вратено на
повторна постапка донесува ново првостепено решение.
(4!) Новото првостепено решение подлежи на
ревизија во која се испитува само дали новото
решение е во согласност со причините поради кои
поранешното првостепено решение е поништено
или укинато.
(5) Во вршењето на ревизијата второстепениот
орган е должен да прибави мислење од лекарската
ко-мисија од членот 69 на овој закон ако е во
прашање утврдување на воениот инвалидитет по
основот на болест ,од членот 4 на овој закон.
Член 75
(1) Ако" против решението на првостепениот
орган кое подлежи на ревизија не е изјавена
жалба, а ревизијата не биде извршена во рок од
три месеци од денот на приемот на "Ѓгредметот од
второстепениот, орган, се смета дека ревизијата е
извршена и дека е дадена согласност на решението.
(2) Рокот за извршување на ревизијата во случајот од членот 74 став 5 на овој закон започнува
да тече од денот кога мислењето на лекарската
комисија го примил второстепениот орган.
Член 76
(1) Против решението донесено во втор степен,
како и против решението донесено во вршењето
на ревизијата, ако со него е изменето првостепеното
решение, може да се води управен спор.
(2) Против решението донесено во вршењето на
ревизијата, не може да се води управен спор ако
е со тоа решение првостепеното решение поништено
или укинато и вратено на првостепениот орган на
повторна постапка, без оглед дали против првостепеното решение е изјавена жалба или не.
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Член 77
(1) Ако по донесувањето на конечното решение
за инвалидските права к а ј воениот инвалид од војните настапат промени кои го менуваат утврдениот
процент на воениот инвалидитет, за инвалидските
права во врска со настанатата промена се решава во
постапката што се поведува по барање од странката или по службена должност.
(2) По барање за определување на инвали,дските
права во смисла на ставот 1 ,од овој член ќе се
поведе постапка само ако странката го стори за
веројатно дека настапила промена од влијание врз
нејзините инвалидски права.
(3) Новата постапка ја води органот на управата надлежен за решавање за инвалидските права во прв степен.
Член 78
'
(1) Постапката за инвалидските права завршена
со решение против кое нема редовно правно средство во управната' постапка, може да се повтори
и по истекот на роковите предвиден,и за повторување на постапката во Законот за општата управна
постапка.
(2) Ако во повторената постапка поранешното
решение се замени со ново, правните последици
според изменетото решение дејствуваат од денот
кога е поднесено барањето за повторување — ако
постапката за повторување е поведена по повод на
барање од странката, а од денот на донесувањето
на новото решение — ако постапката за повторување е поведена по службена должност.
Член 79
(1) Решенијата со кои се определуваат инвалидските принадлежности и другите парични примања се извршуваат по службена должност.
(2) Решенијата за инвалидските права ги извршува првостепениот орган на управата надлежен
за работите на социјалната заштита.
(3) За уживателите на инвалидските права што
постојано живеат во странство решенијата од ставот 1 на овој член ги извршува сојузниот орган
на управата надлежен за работите на социјалната
заштита или органот п г ф ќе го определи тој.
(4) Жалбата не го задржува извршувањето на
. решението на првостепениот орган, освен ако е во
прашање решение со кое се признава правото на
професионална рехабилитација.
45) Второстепеното решение со кое во постапката за ревизија односно ревизија и жалба е изменето првостепеното решение, се извршува по неговото доставување до 'првостепениот орган.
(6) Поблиски, прописи за начинот на исплатувањето на инвалидските принадлежиости и другите парични примања донесува сојузниот орган на
управата надлежен за робОтите на социјалната
заштита?
Член 80
(1) На воените инвалиди од војните и на другите уживатели на инвалидски права им припаѓа
-надоместок на трошоците за исхрана и сместување
за Бреме на патувањето и престојот во друго место
ако од страна на надлежниот орган се упатени или
повикани загади остварување односно користење
на инвалидските права. Надоместокот на овие трошоци се исплатува во височината на надоместокот
што според прописите за^ социјалното осигурување
им припаѓа на осигурените лица.
(2) Надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во
друго место им припаѓа на уживателите на инвалидските права од ставот 1 на овој член и за придружникот — ако тој според мислењето од лекарот
поединец односно од лекарската комисија или здравствената установа на корисникот му е потребен за
време на патувањето и престојот во друго место.
Член 81
(1) Трошоците на постапката за 'остварување на
инвалидските права ги поднесува органот што ја
води постапката.
,
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(2) Во постапката за остварување на инвалидските права не се плаќа никаква такса.
Член
При Остварувањето на
предвидена со овој закон
ствената заштита слободно
здравствената установа.

82
здравствената заштита
корисниците на здравго избираат лекарот и

Член 83
Лицата што имаат право на здравствена заштита според свој закон, а кои го имаат СВОЈСТВОТО,
на осигурено лице според Законот за здравственото
осигурување и осигурени се според тој закон за
сите осигурени случаи, користат:
1) протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи, лекување во природни
лекувалишта и лекување во странство — споре-д
овој закон, на товар на средствата обезбедени во
сојузниот буџет (член 11)';
2) други видови здравствена заштита — според
Законот за здравственото осигурување на товар на
фондовите на здравственото осигурување.
Член 84
(1) Трошоците за здравствена заштита што се
користи според овој закон, паѓаат на товар на
средствата обезбедени во сојузниот буџет (член 11)
ако здравствената заштита се користи на начинот
утврден со овој закон и со прописите донесени врз
основа на него, односно со прописите за здравственото осигурување доколку истите дополнително
се применуваат. Ако здравствената заштита се користи на друг начин, на тов^р на овие средства
паѓаат само трошоците кои според обемот им одговараат на трошоците што ги повлекува користињето на таква заштита на пропишаниот начин.
(2) На товар на средствата од членот 11 на овој
закон се обезбедуваат и средствата за покривање
на разликата помеѓу надоместокот на личниот доход до височината од 100% што му припаѓа на
воениот инвалид од војните како на осигуреник
според Законот за здравственото осигурување и
надоместокот што би, му припаѓал според тој закон
да не е воен инвалид од војните.
Член 85
(1) Здравствената заштита предвидена со овој
закон се користи на начинот предвиден со прописите за здравственото осигурување за осигурените
лица, ако со овој закон или со прописите донесени
врз основа на него не е определено поинаку.
(2) Својството на корисник на здравствена заштита според овој закон се докажува со инвалидската здравствена книшка, чиј образец и начино-т
на издавање и -употреба ги пропишува сојузниот
орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.
(3) ,Обрасците што се ^о употреба во органите
на здравствената служба -во врска со користењето
на здравствената заштита на осигурените лица, ќе
се применуваат на согласен начин и при користењето на здравствената заштита според овој закон.
(4) Здравствената установа не може да го
ускрати давањето на б р з а ' медицинска помош на
корисникот кој не може да го докаже својството
на корисник на здравствена заштита.
Член 86
(1) Односите со здравствените установи што
даваат здравствена заштита според овој закон,
можат да се 'регулираат со договори. Овие договори ги склучува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита на чие подрачје се наоѓаат
здравствените установи.
(2) Заради лекување во природни лекувалишта
односите со здравствените установи се регулираат
со договори. Овие договори ги склучува републичкиот орган на управата надлежен за работите^ на
социјалната заштита на чија територија се наоѓаат
лекувалиштата.
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(3) Со договорите од ст. 1 и 2 на овој член се
утврдуваат: обемот к квалитетот на здравствените
услуги што им ги дава установата на корисниците
на здравствената заштита според овој закон, цените
на тие услуги и другите заемни права и обврски на
договорувачите.
(4) Сојузниот орган на управата надлежен за
работите на социјалната з а ш т и т а може, по потреба,
да дава упатства во врска со склучувањето на договорите од ст. 1 и 2 на овој член.
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Г л а в а IV
НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА
Член 93
(1) Уживателот на инвалидски права на кој му
е извршена исплата на која немал право, е должен
да го врати примениот износ:
1) ако врз основа на неточни податоци за кои
знаел или морал да знае дека се неточни, или на
друг противправен начин, остварил некое примање
според овој закон што не му припаѓа или остварил
примање во поголем обем отколку што му припаѓа;
2) ако остварил некое примање поради тоа
што не ги пријавил настанатите промени што влијаат врз губењето или обемот на некое право, а
знаел или морал да знае за тие промени;
(3) ако примал парични исплати во износ поголем од оној што му е определен со решението од
надлежниот орган на управата.
(2) Побарувањата според ставот 1 од овој член
застаруваат со истекот на роковите определени
со прописите за застареноста на побарувањата. 0 вие рокови започнуваат да течат од денот кога во
управната постапка станало конечно решението со
кое е утврдено дека исплатуваното примање не
припаѓа или дека припаѓа во помал обем (став 1
точ. 1 . и 2) односно од денот кога е извршена последната неправилна исплата (став 1 точка 3).
(3) Корисникот е должен да го врати неправилно исплатеното примање во износот примен н а ј многу за последните три години, сметајќи од последната исплата на која немал право. Ако не го
стори тоа во рокот што ќе го определи надлежниот првостепен орган, враќањето на неправилно
примениот износ може да се оствари со тужба к а ј
надлежниот суд.

Член 87
(1) На уживателот на инвалидскиот додаток што
се наоѓа на лекување во стационарна здравствена
установа ако не ги издржува членовите на фамилијата од членот 8 на овој закон што не се со него
coy жив ате л и на инвалидскиот додаток им се исплатува инвалидскиот додаток за првите 30 дена леку,,вање во ненамален износ, а за лекување над 30
дена — 50% од инвалидскиот додаток. - Ако издржува такви членови на фамилија, на уживателот
на инвалидскиот додаток му се исплатува инвалид-,
ски додаток во ненамален износ без оглед на траењето на лекувањето.
(2) Ако еден соуживател на инвалидски додаток се наоѓа на лекување во стационарна здравствена установа, на другите соуживатели им се исплатува делот на инвалидскиот додаток што им припаѓа во ненамален износ.
(3) Одредбата од ставот 1 j i a овој член за исплата на инвали,дскиот додаток во "намален износ
нема да се применува врз децата — уживатели на
инвалидски додаток што им е признаен според прописите донесени врз основа на членот 30 од овој
закон.
Член 86
(1) Рехабилитацијата на воените инвалиди од
Глава V
војните се спроведува на начинот и под условите
ПРЕОДНИ
И
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
што се предвидени за -рехабилитацијата на инвалидите на трудот според прописите за социјалното
Член 94
осигурување, ако со овој закон не е пропишано поИнвалидските права според овој закон им се
инаку.
(2) Поблиски прописи за спроведувањето на ре- ,признаваат и:
1) на лицата што добиле рана, повреда, озледа
хабилитацијата донесува, по потреба, Сојузниот изили болест вршејќи должност за целите на д р ж а в вршен совет или органот што ќ е го овласти тој.
ната безбедност или народната одбрана или по повод
вршењето на оваа должност, од 15 мај 1945 до 31
Член 8)9
Воените инвалиди од војните и другите лица" декември 1947 година, ако поради тоа кај нив настапило оштетување на организмот за најмалку од
што правото на додаток на деца (член 31), правото
20%;
на помошта за опрема на новородено дете (член 45)
2) на членовите на фамилиите на лицата загии правото на надоместок на трошоците за закоп
нати или умрени поради рана, повреда, озледа или
(член 52) ги имаат по овој закон и по-прописите за
болест добиена под околностите наведени во точсоцијално осигурување, ги остваруваат овие права
ката 1 од овој член;
само по прописите за социјално осигурување.
3) на членовите на фамилиите на инвалидите
Член 90
од I . до VII група од точката 1 на овој член по
инвалидовата смрт.
Ако исплатата на надоместоците, помошта и
другите парични примања се врши врз основа на
Член 95
писмени докази, органот на управата на општин4
(1) Инвалидските права според овој закон ги
скиот народен одбор надлежен за работите на соимаат и иселениците-повратници
југословенски
цијалната заштита ќе му издаде на корисникот пидржавјани на кои им е признаено својството на восмено решение само по негово барање.
ен инвалид од војните на сојузничките" земји од
првата светска војна и втората светска војна.
Член 91
(2) Инвалидите од ставот 1 на овој член не
(I) Упатувањето во странство на лекување лица
можат да ги примаат инвалидските принадлежношто имаат право на здравствена заштита според овој
сти по основот на правата од тој став додека призакон, се врши^ во случаите, по постапката и под
маат инвалидски принадлежности од некоја странусловите што ќе ги пропише сојузниот орган на
ска земја.
управата надлежен за работите на социјалната заЧлен 96 '
штита, во спогодба со сојузниот орган на управата
за сојузен буџет.
Инвалидските права според овој закон ги имаат
(2() Решението за барањето за упатување на леи странските државјани што станале воени инвакување во странство го донесува републичкиот орлиди од војните во состав на бившата српска или
ган на управата надлежен за работите на социјалбившата црногорска војска.
ната заштита. Тоа решение е конечно.
Член 97
Член 9(2
Инвалидските права според овој закон ги и Сојузниот орган на управата надлежен за рабомаат и лицата кои според Договорот за мир со
тите ца социјалната заштита донесува, поблиски
Италија станале југословенски државјани, и тоа:
прописи за остварувањето на правата на здравстве1) на кои со о д л у к и на италијанските државна заштита според овој закон.
ни органи им е признаено својство на воен инвалид
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од војните поради оштетување на организмот во
војната 1914—1918 година;
2) кои според одлуките на италијанските државни органи ги изведуваат своите ,инвалидски
права од во точката 1 на овој член наведените
умрени воени инвали,ди од војните, или од лицата
кои и" воена должност во војната 1914—1918 година загинале или исчезнале.
Член 98
Се овластува Сојузниот извршен совет, согласно
со одредбите од овој закон, да донесе прописи за
инвалидските права на лицата кои според Договорот за мир со Италија и л и ' п о пат на опција станале југословенски државјани, како и за рокот од
кога ќе им течат тие права, и тоа:
1) за лицата што станале инвалиди при вршењето на воена должност како припадници на италијанската војска во војните од 3 ноември 1935 до
8 септември 1943 година или по разоружувањето на
споменатата војска 1943 година при враќањето дома,
односно во военото заробеништво во кое се однесени пред или непосредно по разоружувањето.
На ваквите 'лица што бараат признание на инвалидските права по осно-вот на болест, можат да
им се признаат тие права само ако со одлуки на
италијанските државни органи им е признаено
својството на воен инвалид од војните;
2) за членовите на фамилиите (член 8) на лицата загинати, умрени или исчезнати под околностите наведени во точката 1 од овој член, како и
за членовите на фамилиите на лицата што умреле
или ќе умрат а на кои им е признаено својството
на воен инвалид од војните од I до VII група.
Член 99
(1) Барањата за признавање својството на воен
инвалид од војните по основот на болест добиена
под околностите од членот 2 или членот 94 точка 1
на овој закон, под-адени по 31 декември 1952 година
нема да се земаат во постапка.
(2) Барањата за признавање својството на воен
инвалид од војните по основот на болест добиена
под околностите наведени во ставот 1 од овој член
што до денот на почетокот на применувањето на
овој закон не ќе бидат завршени со правосилно решение, ќе се расправат според прописите што важеле до тој ден.
Член 100
Од денот на почетокот на применувањето на
овој закон не ќе може да се дава одобрение по подоцна поднесените предлози за повторување на постапката завршена со правосилно решение со кое
било одбиено поранешното барање за давање на
одобрение без кое барањето за признавање својството на воен инвалид од војните по основот на
болест не можело да се зема во постапка. Предлозите за повторување на постапката поднесени пред
тој ден ќе се р аспров ат според поранешните прописи. ^
Член 101
Одредбите од чл. 99 и 100 на овој закон важат
и за постапката по барањата за признавање на инвалидските права по основот на добиена контузија^
Член 102
(1) Барањата за признавање на инвалидските
права на членовите на фамилиите на лицата загинати, умрени или исчезнати под околностите од чл.
1, 2 и 5 на овој закон, како и на членовите на ф а милиите на лицата загинати или умрени од рани,
повреди, озледи или болести добиени под околностите од членот 94 точка 1 на овој закон, поднесени
по 3-1 декември 19(52 ,година, нема да се земаат во
постапка.
(2) По исклучок од одредбата на ставот 1 од
овој член; републичкиот орган на управата надле-жен за работите на социјалната заштита може со
свое решение да одобри да се ,земе во постапка барање за признавање на инвалидските права од ставот 1 на овој член поднесено по 31 декември 1962
година ако најде дека е во прашање особено оправдан случај.
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(3) Против решението на републичкиот орган
на управата со кое не е одобрено земањето во постапка на барањето за признавање на инвалидските
права од ставот 1 наѓ овој член поднесено по 31 декември 1962 година, нема место на жалба.
Член 103
(1) Преведувањето на досегашните инвалиднини
на износите определени со овој закон ќ е го извршат органите на управата на општинските народни
одбори надлежни за работите на социјалната з а штита по службена должност.
(2) Решението донесено според ставот 1 на овој
член не подлежи на ревизија предвидена во членот
73 од овој закон.
Член 104
(1) Воените инвалиди од војните на кои тоа
својство им е признаено според досегашните прописи, го остваруваат правото на ортопедски додаток врз основа на поднесеното барање.
(2) На инвалидите од ставот 1 на овој член им
прип,аѓа ортопедски додаток од денот на почетокот
на применувањето на свој закон ако поднесат барање во рок од три'месеци од тој ден. Ако поднесат
барање по истекот на овој рок, ортопедскиот додаток им припаѓа од првиот ден на наредниот м^сец
по поднесувањето на барањето.
(3) Утврдувањето на степенот на телесното
оштетување со цел за определување на правото на
ортопедски додаток к а ј воените инвалиди ед војните од ставот'1 на овој член се врши, по правило,
без повторен преглед на инвалидот, врз основа на
мислење од лекарската комисија засновано врз наодов и мислењето врз основа на кое на воениот инвалид од војните му е признаено тоа својство. Ако
лекарската комисија најде дека за давање мислење
е потребен и преглед на инвалидот, ќе го прегледа
инвалидот.
(4) Во постапката за признавање својството на
воен инвалид од војните што не е завршена со правосилно решение ќ е се реши истовремено и за правото на ортопедски додаток ако се утврди дека к а ј
инвалидот е во прашање телесно оштетување што
повлекува право на тој додаток.
Член 105
(1) На уживателите на фамилијарна инвалиднина — родители што на денот на влегувањето во
сила на овој закон нe живееле во исто домаќинство
со вдовицата на загинато, умрено или исчезнато
лице ќ е им се исплатуваат инвалидските принадлежноети уште за една година, сметајќи од денот кога
на вдовицата која според -досегашните прописи немала право на фамилијарна 'инвалиднина, ќ е И биде
тоа право признаено според одредбите од овој закон.
(2) Уживателите на фамилијарна инвалиднина
од ставот 1 на овој член можат додека ги примаат
инвалидските принадлежности да ги уживаат и
другите инвалидски права. '
Член 106,
(1) Се овластува Сојузниот извршен совет д а
може, по потреба, да донесува поблиски прописи за
спроведување на оврј закон.
(2) За донесување на поблиските упатства за
спроведување на одделни одредби од овој закон се
овластува Секретаријатот н а Сојузниот извршен
совет за народно здравје и социјална политика.
Член 107
(1) Со денот на почетокот на применувањето на
овој закон престануваат да важат:
1) Законот з а воените инвалиди од војните
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 42/50,
10/01, 52/61, 12/62 и 53/62) со тоа што до донесувањето на поблиските прописи предвидени со овој закон
ќе се применуваат прописите донесени врз основа
на споменатиот закон доколку н е се во спротивност
со овој закон;
2) одредбите од другите прописи доколку се во
спротивност со одредбите од овој закон.
(2) По исклучок од ставот 1 на овој член остануваат во сила одредбите од чл. 15 и 16 на Законот
за измени и дополненија на Законот за воените ин-
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в а л и д иод војните („Службен лист на ФНРЈ", бр.
12/т.
Член Ш
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист н а ФНРЈ", а ќе се применува од 1 јули 1963 година.
ЛИСТА
НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ШТО ПОВЛЕКУВААТ ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК
1

Телесни оштетувања од прв степен се:
1) ампутација на два или повеќе екстремитети,
која е последица од добиена рана, повреда или огледа, а повлекува воен инвалидитет од I група,
освен ампутацијата на сите прсти од обете, раце;
2) оштетување на функцијата на два или повеќе екстремитети, која е последица од добиена рана,
повреда или озледа, а повлекува воен инвалидитет
од 100%;
3) потполна загуба на видот на обете очи;
4) ампутација на една нога во натколеницата,
која е последица од добиена рана, повреда или'оглед а.
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот '
з-акон за основите на општественото и политич-кото
устројство на Федерати-вна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи н а вла-ста, се прогласува Законот за здравственото оси-гурување на
земјоделците, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 март
1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 19613 година.
П. Р. бр. 84
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Реоубликата,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Член 1
Со здрав-ственото осигурување на земјоделците
им се обезбедува користење на здравствената заП
штита на земјоделците врз о-снова на начелото на
заемност во поднесувањето на трошоците.
Телесни оштетувања од втор степен се:
Член 2
5) ампутација на два или повеќе екстремитети,
Здравственото осигурување на земјоделците се
која е последица о-д болест, а повлекува воен инвоведува и се организира со закони на народните
валидитет од 100%;
републики и се спроведува според начелата на са6) ампутација на сите прсти од Обете раце;
мофинансирањето и самоуправувањето на осигуре7) ампутација на една нога во потколеницата,
ниците со средствата и службата на осигурувањето,
која е последица од д-обиена рана, повреда или огво рамките на заедниците на социјалното осигуруледа;
вање на земјоделците организирани согласно со одредбите од Законот за организацијата и финанси8) ампутација на една рака во лактот (ексартирањето на социјалното осигурување („Службен лист
кулација) или над лактот, -која е последица од дона ФНРЈ", бр. 22/62).
биена рана, повреда или огледа.
<
Член 3
III
Земјоделци, во смисла на овој закон, се сите
лица што се занимаваат со земјоделска дејност како
Телесни оштетувања од трет степен се:
со редовно^ занимање, или со цел за стопанисување
9) ампутација на една подлактица или шака,
индивидуално се занимаваат со риболов, без оглед
која е последица од добиена рана, повреда или оздали имаат и приходи од друга самостојна дејност
леда;
или самостојно занимање.
10) обострана ампутација на доножјето според
Како земјоделци, во смисла на овој закон, се
Lis-frank или обострана ампутација на ножјето
сметаат" и членовите на домаќинствата на лицата
според Shopart, или комбинација на овие ампутаод ставот 1 на овој член што ги издржуваат тие.
ции, која е последица од добиена рана, повреда
На лицата што се занимаваат со земјоделска
1
или огледа;
дејно-ст, а кои се во постојан работен однос или вр11) ампутација на екстремитет, која е последишат друга дејност по основот на кој имаат право
на здравствено осигурување за сите осигурени слуца од болест а повлекува воен инвалидитет од 80%
чаи според Законот За здравственото осигурување
или 90%.
или според републи-чките прописи донесени врз
основа на членот 27 од тој закон, или тоа право го
IV
имаат како уживатели на пензија, односно уживатели на материјално обезбедување или на приТелесни оштетувања од, четврти степен се:
времен надоместок според прописите за инвалид12) ампутација или ексартикулаиија во скочското осигурување, не им се обезбедува здравствено
ниот зглоб, која е последица од добиена повреда
осигурување според овој закон се' додека го имаат
или огледа;
својството на осигуреник според тие прописи.
13) ампутација на екстремитет, кеја е по-ледиЧлен 4
ца от болест, а повлекува воен инвалидитет од 60%
Здравственото осигурување на земјоделците се
или 7С%;
воведува со ѓакон на народната република како
14) намалување на функциите на еден или поосновно осигурување кое е општо, задолжително и
веќе екстремитети, кое е последица од добиена ра- ' единстве-но за сите земјоделци на територијата на
на, повреда или огледа, ако едно од оштетуваната
народната република.
повлекува воен инвалидитет од најмалку^ 60%;
Со основното здравствено осигурување се обез15) другите телесни оштетувања што се послебедува со закон определениот обем на здравстведица од добиена рана, повреда или оздеда, чиј вкуната заштита.
пен процент на инвалидитетот според Упатството
Член 5
за оценување на воениот инвалидитет („Службен
Со осно-вното i здравствено осигурување им се
лист на ФНРЈ", бр. 11/50) изнесува најмалку 80%. обезбедува на земјоделците, к а к о најмалку, право
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во целина на товар на фондот на комуналната заедница на социјалното осигурување на зем.јоделците
(во понатамошниот текст: фондот на здравственото
осигурување на земјоделците) да користат:
1) лекување во сите здравствени установи ако
оболат од колера, чума, жолта треска, големи сипаници,,' пегавец, повратеа треска, цревен тифус, паратифус, менингитис,
летаргичен
енцефалитис,
заразна жолтица, сакагија, дифтерија, тетанус, црн
пришт, лепра, беснило, Вејло-ва болест, туларемија,
полиомиелитис, бабина треска, Кала-Азар, трахома,
дизентерија, шарлах, црвен ветар, мали сипаници,
голема кашлица, малтешка треска, Вантова болест,
гонореја, луес, меки чир, четврта венерична болест
или мржоза;
2) лекување во соодветни здравствени установи
ако оболат од душевни болести, а оболеното лице
е опасно за животот на други лица;
3) вакцинирање, ако е тоа задолжително според
посебни прописи;
4) дезинфекција, дезинсекција и дератизација во
стан, ако се медицински индицирани поради појава
I на заразна болест.
Член 6
Со закон на народната република се определува
во кои случаи на здравствената заштита обезбедена
со основното осигурување земјоделците имаат
право да ја користат медицинската помош во целина на товар на фондот на здравственото осигурување на земјоделците, а во кои случаи фондот поднесува само определен дел од трошоците додека
остатокот го поднесува самиот корисник на медицинската помош.
'
Кога со закон се обезбедува користење на некој
вид медицинска помош за кој според Законот за
,здравственото осигурува.ње (,,Службен лист на
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62) и со прописите донесени
врз основа на него е предвидено учеството на осигуреникот во поднесувањето на трошоците, осигурениците-земјоделци задолжително учествуваат во
поднесувањето на трошоците најмалку во обемот и
под условите што се определени со тие прописи за
користење на одделни видови медицинска помош.

осигурување кој во смисла на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување ги врши работите за спроведување на здравственото осигурување на земјоделците. На подрачјето на еден ^комунален завод мо-же да се формира
една или по-веќе ^комунални заедни-ци на социјалното осигурување на земјоделците.
Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците го сочинуваат
членовите избрани од изборните тела на осигурениците-земјоделци, формирани според прописите на
народните републики со кои се регулира организацијата на самоуправувањето со здравственото
осигурување на земјоделците. Со тие пропи-си може
да се предвиди во собранието на комуналната заедница да влегуваат и претставници на органите и
организациите заинтересирани за прашањата на
здравствената заштита на земјоделците.
" Собранието на републичката заедница на социјалното о-сигурување на з-емјоделците го сочинуваат
членовите избрани од собранието на комуналните
заедници на социјалното осигурување на земјоделците на територијата на наро.дната република.

Член 10
Средствата" за здравствено осигурување на земјоделците се обезбедуваат со придонесите што ги
плаќаат осигурениците-земјоделци. Со републички
прописи можат да се установат и други приходи
за обезбедување на тие средства, во смисла на З а конот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.
Од средствата остварени со придонесите се формираат фондови на - здрав-ственото осигурување за
комуналните заедници на социјалното осигурување
на земјоделците.
За определени ризици во спро-ведувањето на
здравственото осигурување на земјоделците се установува здрав-ствено реосигурување и се формира
фо-нд на здравственото реосигурување за републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците. '
Со фондовите формирани за заедниците на социјалното осигурување на земјоделците ракуваат
заводите за социјално осигурување, според одредЧлен 7
бите од Законот за организацијата и финансираОпштинскиот народен одбор, на седница на обањето на социјалното оси-гурување. Заедниците учета собора, може да реши за земјоделците со опрествуваат преку претставниците на своите собранија
делена имотна состојба да поднесува во целина или
во управниот одбор на заводот, согласно со Законот
делумно на товар на средствата на општинскиот
за организацијата и финансирањето на социјалното
буџет дел од трошоците за определени видови меосигурување.
дицинска помош кој според законот го поднесуваат
1
самите осигуреници.
Член И
Републичкиот
извршен совет' или органот што
Член 8
ќе го определи тој ќе го пропише начинот на кој
Заедниците на социјалното осигурување на земср-едствата што ќ е се остварат при наплатата на
јоделците, можат, под условите предвидени со реданокот на име придонес за здравствено осигурупублички закон, да воведат проширено здравствено, вање на земјоделците ќе се уплатуваат за фондот
осигурување.
на здравственото осигурување на земјоделците к а ј
Со проширеното здравствено осигурување се
надлежниот комунален завод за социјално осигуруОбезбедуваат видо-ви на здрав-ствена заштита одвање.
носно пра-ва кои не се обезбедуваат со основното
Член 12
осигурување, како и користење на здравствена заЗаедниците на социјалното осигурување на
штита обезбедена со основното осигурување под
земјоделците спогодбено решаваат за работ-ите од
поповолни услови во поглед на непосредното учезаеднички интерес за здравственото осигурување
ство на осигурениците во трошоците за користење
на земјоделците и можат спогодбено да ги опредена одделни видови медицинска помош.
луваат заедничките средства потребни за остваруПроширеното здравствено осигурување може да
вање на задачите во работите од заеднички интерес,
се воведе за земјоделците на подрачјето на одделни
Во таа смисла заедниците на социјалното осигурузаедници односно на одделни општини на подрачјето
вање на земјоделците соработуваат и со заедниците
. на заедницата.
на социјалното осигурување на работниците, согласно со Законот за организацијата и финансирањето
Член 9
на -социјалното осигурување.
Самоуправувањето со здравственото осигурување
го остваруваат осигурениците-земјоделци преку соЧлен 13
бранијата на комуналните заедници и републичката
Здравствената заштита обезбедена со здравзаедница на социјалното осигурување на земјоделственото осигурување им ја даваат на осигурени^
ците, во смисла на Законот з а организацијата и
ците-земјоделци здравствените установи, со наплафинансирањето на соци-јалното осигурување.
та на трошоците од фондовите и корисниците на
Комунални заедници на социјалното осигуруначинот определен со републички закон,
вање на земјоделците се формираат на подрачјето
Здравствената заштита што со ов-ој закон и со
за кое е формиран комунален завод за социјално закон на народната републичка им се обезбедува на
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осигурениците-земјоделци на товар на фондот, се
регулира со закон на народната република, а поблиските услови и начинот за остварување на одделни видови медицинска помош се определуваат
со правилниците што ги донесуваат собранијата на
комуналните за-едници на -социјалното осигурување
на земјоделците, согласно со одредбите со кои се
регулира начинот за остварување на здравствената
заштита според За-конот за здравственото осигурување.
'
Член 14
Со закон на народната република се утврдува:
обемот на здрав-ствената заштита од основното
здравствено осигурување; условите и начинот за воведување на проширено здравствено осигурување;
учеството на осигурениците во плаќањето на трошоците за користење на одделни видови медицинска помош; постапката за остварување на правата
л начинот на пресметување и наплата на трошоците
за медицинска помош од фондовите и корисниците;
височината на придонесот и начинот на ф и н а н с и р а л е
,на здравственото осигурување н-а земјоделците;
начинот на формирање на заедниците на социјалното осигурување на земјоделците и организацијата на самоуправувањето со здравственото осигурување, н а у ч н и ц и т е и елементите за регулирање
на односите помеѓу заедниците на социјалното осигурување на земјоделците и здравствените установи
што им даваат здравствена заштита на осигурениците-земјоделци согласно со одредбите од Законот
за организацијата и финансирањето на социјалното
осигурување, како и другите односи што произлегуваат од спроведува.њето на здравственото осигурување на земјоделците.
Комуналните заводи се должни да склучуваат
со одделни здравствени установи посебни дого-вори
за давање здравствена заштита на осигурениците земјоделци.
^
Член 15
Со денот на влегувањето во сила' на овој закон
Престанува да в а ж и Зако-нот за установување на
зд-равственото осигурува-ње на селскостопанските
производители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/59).
Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден но објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

185.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ
И ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ
УСТАНОВИ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
зако-н за основите на општественото и политичкото устројство^ на Федеративна Народна Република
Југославија и за сојузните органи на власта, се
прогласува Законот за измени и дополненија на
Законот за буџетите и финансирањето ifa самостојните установи, што го усвои Сојузната народна
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2?5
март 1963 година и на седницата на Соборот на
производителите од 25 март 1963 година.
П. Р. бр. 80
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната
народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
БУЏЕТИТЕ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ
Член 1
Во Законот за буџетите и финансирањето на
самостојните установи („Службен ли-ст на ФНРЈ",
бр. 52/53, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62) во членот 60
зборов-ите: „Сојузниот извр-шен совет" се заменуваат со зборовите: „извршниот совет односно народниот о-дбор".
Се додаваат два нови става, кои гласат:
„Воените устан-ови што ќе работат според став-от 1 од овој член се определуваат со пропис на
Државниот секретаријат за ра-ботите на народната
одбрана'. Овој државен секретаријат ја одобрува
претсметката на приходите и расходите на посебната сметка на тие установи и завршната сметка
за извршување На таа претсметка.
Завршните сметки на воените установи од ставот 2 на овој член се искажуваат зб-ирно и составен се дел на прегледот за извршување на претсметката на приходите и расх-одите на Државниот
секретаријат за работите на наро-дната одбрана."
Член 2
По членот 60 се додаваат три нови члена, кои
гласат:
„Член 60а
Државните органи за кои се определи одделни
евои дејности в-о смисла на членот 60 од овој закон
да финансираат преку посебна сметка, ги искажуваат приходите и расходите од таа дејност во посебна претсметка.
Претсметката од ставот 1 на овој член ја одобрува органот што ќ е го определи извршниот совет односно народниот одбор со прописот од членот
во на овој закон.
Член 606
Државните органи за кои се определи одделни
свои дејности во смисла на членот 60 од овој закон
да финансираат преку посебна сметка, составуваат
одвоено завршна сметка за извршување на претсметката на приходите и расходите од таа дејност.
Завршната сметка од ставот 1 на овој член е
составен дел на завршната сметка за извршување
на буџетот на политичкотериторијалната единица,
како нејзин прилог.
\
Член 60в
На приходите остварени од дејноста што -ја ф и нансира државниот орган преку посебна сметка; се
плаќаат придонеси и данок согласно со начелата
што важат за стопанските организации што вршат
таква дејност.
Сојузниот извршен совет може да определи за
сојузните државни органи а републичкиот извршен
совет за другите државни органи да се ослободат
од плаќањето на придонесите и данокот од ставот
1 на овој член."
,
Член 3
Во членот 71 се брише ставот 5.
Член 4
Во членот 166 во ставот 1 по зборовите: , д р жавните органи" запирката се заменува со зборот:
„и", а зборо-вите: „и прегледот за извршувањето на
посебните сметки" се бришат.
Ставот 2 се брише.
Во ставот 3 во седмиот ред по зборот: „расходи"
запирката и збор-овите: „односно годишен преглед
за остварените приходи и за извршените расходи
според посебната сметка" се бришат.
Член 5
Овој закон влегува во сила со де-нот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'%
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186.
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО и
ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и по-литичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за дополненија на Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството,
што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор -од 25 март 1963 година
и на седницата на Соборот на производителите од
25 март 1963 година.
XLP. б^, 86
26 март 1963 година
^ Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател '
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
З А К О Н
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО и ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО
Член 1
Во Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 28/60 и 16/61) по членот 113 се додава нов член
113а, кој гласи:
„При склучувањето на договорот за деловнотехничка соработка односно на договорот за ословување на деловно здружение, стопанските организации се должни да направат елаборат со производствено-техничка и економско-финансиска анализа
за економската оправданост за склучување на договорот за деловно - техничка соработка односно договорот за ословување на деловното здружение."
Член 2
По членот 114 се додава нов член 114а, кој гласи:
„Заради следење и проучување на развојот на
деловното здружение, деловните здруженија се долж н и елаборатот од членот 113a на овој закон и договорот за ословување на деловното здружение да
и ги достават на околиската стопанска комора.
Околиската стопанска комора е должна по барање од републичката стопанска комора и Сојузната стопанска комора да доставува потребни податоци за деловното здружување.
Стопанските организации што склучуваат договори за деловно-техничка соработка се должни на
околиската, републичката и Сојузната стопанска
комора на нивно барање да им ги доставуваат податоците што се однесуваат на тие договори."
Член 3
По членот 14)3 се додава нов член 143а, кој
гласи:
„'Членовите на деловното здружение ги плаќаат
обврските на стопанската заедница и на делот на
средствата од својот деловен фонд што му ги дале
тие на здружението.
Амортизацијата на предметите -што ги сочинуваат основните средства на деловното здружение ја
пресметува и уплатува здружението според прописите што важат за дејностите со кои здружението
претежно се занимава."
Член 4
По членот 144 се додава нов член 144а, кој
гласи:
„Членовите на деловното здружение можат преку здружението да вложуваат средства од своите
фондови во предметите што ги сочинуваат заедничките средства, според важечките прописи за заедничкото вложување на средствата на стопанските
организации.
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Членовите на здружението можат средствата за
финансирање на училишта и други форми на образование "на стручните кадри, а што имаат прагма да
ги издвојуваат на товар на трошоците на работењето, да ги здружуваат преку здруженија, заради
заедничко користење за камените за кои тие средства ги користат според важечките сојУЗНИ прописи.
Вложувањето на средствата од ставот 1 на овој
член и здружувањето на средствата од ставот 2 на
овој член се врши според договорот помеѓу здружението и членовите на здружението или според
одредбите од правилата на здружението.
За склучување на договорот односно донесување
на одредби на правилата на здружението во смисла.
на ставот 3 од овој член е потребна согласност од
највисоките органи на управувањето на членовите
на деловното здружение."
Член 5
Во членот 179 се додава нов став 2, кој гласи:
„Ако здружението престане постапката на редовна ликвидација ,се спроведува според прописите
што важат за редовна ликвидација на претпријатие, со тоа што општинскиот народен одбор не мож е да определи престанок на здружение по основот
од членот 1 точка а) на Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 51/53, 49/56, 53/61 и 52/62)."
Член б
Овој зажон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

187.
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА
ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за дополнение на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната народна скупштина
на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963
година и ( на седницата на Соборот на производителите од 2 5 март 1963 година.
П.Р. бр. 73
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.
' " Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с.р.
З А К О Н
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО
СТОПАНСТВОТО
Член 1
Во Законот за установувањето на интересот на
фондовите во стопанството („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 8/61) во членот 5 се додаваат два нови
става, кои гласат:
^
„Ако стопанската организација врши повеќе
дејности за кои се определени различни норми на
интересот на деловниот фонд или за кои е пропишано ослободување од плаќањето на тој интерес,
или ако располага со основни средства за кои се
определени различни норми на интересот на деловниот фонд или за кои е пропишано ослободување
од плаќањето на тој интерес — е должна посебно
да ја утврдува основицата и да го пресметува интересот на деловниот фонд спрема определените
норми за одделни дејности или основни средства,
односно посебно да го утврди соодветниот износ на
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средствата на деловниот фонд за кој е ослободена
од плаќањето на интересот на деловниот фонд.
Ако стопанската организација не постапи според одредбите од ставот 2 на овој член, ќ е плати
интерес на деловниот фонд според општата интересна норма и' на делот од деловниот фонд за кој посебно не ја утврдила основицата за примена на пониска норма."
Член' 2
Во членот 12 на крајот на стават 4 точката се
заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „како ниту на заемите за изградба на нови
фабрики за шеќер."
Член 3
Одредбите на членот 1 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1963 година, а одредбите од
членот 2 — од денот на почетокот на применувањето на Законот за установувањето на интересот
на фондовите во стопанството.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

188.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА.
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за дополнение на Законот за придонесот за станбена изградба, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот
собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963 година.
П.Р. бр. 74
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА
Член 1
Во Законот за придонесот з а станбена изградба
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/60. и 52/ВД) во членот 2 став 2 по зборот: „деца" се додаваат зборовите;
„и примањата на воените и н в а л и д и од војните".
Член 2
,
Одредбата на членот 1 од овој закон ќ е се применува од денот на почетокот на применувањето
на Законот за придонесот за станбена изградба.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .

189.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за обновите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на З а к о нот за електростопанските организации, што го
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усвои Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 1903 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963
година.
П.Р. бр. 86
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с: р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ и ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 1
Во Законот за електростопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/5б, 1/59 и 16/61)
членот 11 се менува и гласи:
„Единствените тарифни ставови по кои електричната енергија им се испорачува на дистрибутивните
претпријатија и на директните потрошувачи на местата на предавањето, ги пропишува, по предлог од
Заедницата на југословенското електростопанство,
Сојузниот извршен совет или органот штс\ ќе го
определи тој.
Местата на предавањето на електричната енергија се утврдуваат со договор помеѓу електростопанските заедници и дистрибутивните претпријатија односно директните потрошувачи, во согласност со
општите услови за испорака на електрична енергија.
Директни потрошувачи од ставот 1 на овој член
' се потрошувачите приклучени врз преносната мреж а или непосредно за електрана врзана за мрежа
со напон од 110 kV и повеќе, а по исклучок и потрошувач врзан за понизок напон ако остварил или
договорил годишна потрошувачка поголема од
50 GWfr."
Член 2
Членот 12 се менува и гласи:
„Тарифните ставови по кои дистрибутивното
претпријатие им ја пресметува електричната енергија на потрошувачите, ги определува дистрибутивното претпријатие, во согласност со републичкиот
извршен совет или со органот што ќе го определи
тој, ако тарифните ставови односно цените на електричната енергија за определени категории потрошувачи не се опфатени со контролата на цените во
смисла на Законот за општествената контрола на
цените.
Сојузниот, орган на управата надлежен за работите на цените може тарифните ставови односно цените "на електрична енергија за определени категории потрошувачи да ги опфати со контролата на
цените и да ја врши таа контрола во смисла на
Законот за општествената контрола на цените."
Член 3
Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи:
„Продажбата на електрична енергија на преносната и дистрибутивната мрежа се врши врз основа
на договор, правилникот за тарифниот систем и
општите услови за испорака на електрична енергија."
Член 4
Членот 14 се менува и гласи:
„Правилникот за тарифниот систем и општите
услови за испорака на електрична енергија ги пропишува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет
за индустрија,'по предлог од Заедницата на југословенското електростопанство.
Со правилникот за тарифниот систем се регулира начинот на пресметувањето на електричната
енергија што ја презема потрошувачот од преносната и дистрибутивната мрежа.
С о о п ш т и т е услови за испорака на електрична
енергија се регулира начинот на испораката на
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електричната енергија и се определуваат заемните
права и обврски на потрошувачот и испорачачот на
електрична енергија."
Член 5
Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи:
„Како постројки за пренос на електрична енергија се подразбираат далекуводите и трафо-станиците со напон од НО kV и повисок, како и далеку
водите и трафо-станиците со понизок напон што
ги поврзуваат со преносната мрежа директните
потрошувачи на електростопанските заедници и
електраните со сила над 10 MW."
Ставот 3 се брише.
Член 6
Членот 29 се менува и гласи:
„Дистрибутивните претпријатија ги основува
републичкиот извршен совет.
Ако се основе дистрибутивно претпријатие за
пошироко подрачје постојните дистрибутивни претпријатија на тоа подрачје се соединуваат во ново
дистрибутивно претпријатие." .
Член 7
Членот 30 се мечува и гласи:
„Во состав на дистрибутивните претпријатија
влегуваат дистрибутивната мрежа, односно водовите
и трафо-станиците со напон од 35 kV кои не се
сметаат како постројки за пренос (член 26 став 2)
и електраните со сила до 10 MW што се врзани за
дистрибутивната мрежа и произведуваат претежен
дел електрична енергија за таа мрежа.
Електроенергетските постројки што ќе ги изгради дистрибутивното претпријатие влегуваат во
состав на тоа претпријатие без оглед на инсталираната сила и напон."
Член 8
Членот 32 се брише.
Член 9
Членот 33 став 4 се менува и гласи:
„Дистрибутивното претпријатие им ја испорачува електричната енергија на потрошувачите според одредбите од правилникот за тарифниот систем и општите услови за испорака на електрична
енергија".
Член 10,
Членот 34 се менува и гласи:
,,.За приклучување на потрошувачевите електрични инсталации врз дистрибутивната мрежа е потребно одобрение од дистрибутивното претпријатие.
Одобрението за приклучување на потрошуваче^вите електрични инсталации чија сила е поголема
од 1 MW дистрибутивното претпријатие го дава во
"согласност со електростопанската заедница."
Член 11
Членот 40 се менува и гласи:
„Управниот одбор на електростопанската заедница го сочинуваат претставници на претпријатијата
здружени во заедницата, претставници на дистрибутивните претпријатија и еден претставник на работниот колектив на заедницата.
Главниот директор на заедницата е член на
управниот одбор на заедницата според својата положба.
БроЈот на претставниците на здружените производствени и преносни претпријатија и бројот на
претставниците на дистрибутивните претпријатија и
начинот на нивниот избор се определуваат со правилникот, што го донесува управниот одбор на Заедницата."
Член 12
Чл. 50 и 51 се бришат.
%
Член 13
По членот 60 се додава нов член 60а, кој гласи:
„Средствата на амортизацијата на здружените
претпријатија можат да се користат само за замена,
реконструкција и изградба на електроенергетските
објекти.
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Се овластува Сојузниот извршен совет да може
да донесе прописи за здружување на делот на амортизацијата на здружените претпријатиј.а, како и да
ја пропише постапката за здружување на тие средства и начинот на користење на здружените средства, со тоа што здружените средства да можат да
се користат само како кредитни средства до определениот рок и со обврска за враќање на претпријатијата што ги внесле и за плаќање интерес на тие
претпријатија."
Член 14
Во членот 61 во ставот 1 зборовите: „амортизациони средства и средствата", се заменуваат со зборот: „средства", а во ставот 3 зборовите: „амортизациони средства и на средствата" се заменуваат со
зборот: „средства".
Член 15
Членот 68 се менува и гласи:
„Управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство го сочинуваат по еден претставник на секоја електростопанска заедница, претставници на здружените производствени и преносни
претпријатија, претставници на дистрибутивните
претпријатија и еден претставник на работниот колектив на Заедницата на југословенското електростопанство.
Бројот на претставниците на здружените производствени и преносни претпријатија и бројот на
претставниците на дистрибутивните претпријатија
во Управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство и начинот на нивниот избор се определуваат со правилникот што го донесува
управниот одбор на Заедницата на југословенското
електростопанство.
Генералниот директор на заедницата е член на
управниот одбор според својата положба."
Член 16
Промената на тарифните ставови по кои дистрибутивното претпријатие ќе им ја испорачува електричната енергија на стопанските организации може
да се врши само во сразмера со промените на општото ниво на цените по кои тоа дистрибутивно
претпријатие им ја испорачува електричната енер- ,
гија на другите потрошувачи.
Член 17
Вишокот на трошоците на дистрибуцијата на
електричната енергија на подрачјето на Електростопаноката заедница на Народна Република Црна
Гора и на подрачјето на Електростопанската заедница на Народна Република Македонија во втората
половина на 1963 година и во 1964 година над износот на разликата помеѓу новите тарифни ставови по
кои дистрибутивните претпријатија, ја добиваат
електричната енергија од електростопанската заедница (член 11 став 1) и досегашните тарифни ставови по који дистрибутивните претпријатија им ја
испорачувале електричната енергија на потрошувачите, ќе се покрие од фондот за4 покривање на кусоците на електростопанските заедници (член 83
став 1).
К а к о трошоци за дистрибуција на електричната
енергија врз базата на кои се пресметува вишокот
на трошоците од ставот 1 на овој член ќе се земат
просечните трошоци за дистрибуција за 1 kWh што
електростопанските заедници од ставот 1 на овој
член на своето подрачје им ги признале на дистрибутивните претпријатија на подрачјето на електростопанската заедница во 1962 година, а како количина на електричната енергија — количината на
електричната енергија што е предвидена со планот
за втората половина на 1963 година и за 1964 година.
Се овластува Сојузниот извршен совет да може,
да донесе прописи за признавање во смисла на претходниот став и на оние трошоци што настануваат
со примена на членот 7 од овој закон.
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Заинтересираните дистрибутивни претпријатија
се дожни со електростопанската заедница на Народна Република Црна Гора односно со Електростопанската заедница на Народна Република Македонија,
во рок од 30 дена по објавувањето на новите, тарифни ставови по кои ќе ја добиваат електричната
енергија од електростопанската заедница, да ја пресметуваат испорачаната -електрична енергија и на
фондот да му поднесат барање за покривање на вишокот на трошоците од ставот 1 на овој член.
Член 18
Новите тарифни ставови и тарифниот систем
според одредбите од овој закон ќе се применуваат
од 1 јули 1963 година.
Член 19
Сегашните членови на управниот одбор "на
електростопанската заедница, односно на Заедницата на југословенското електростопанство, ќе ја
вршат таа функција до донесувањето на правилникот од чл. 11 и 15 на овој закон.
Член 20
По денот на влегувањето во сила на овој закон
правата на основувачот на постојните дистрибутивни претпријатија преминуваат врз републичките
извршни совети, без оглед на тоа кој го основал
дистрибутивното претпријатие.
Член 21
,Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

190.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на З а конот за организацијата на Југословенските "железници, што го усвои Сојузната народна скупштина
на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963
година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963 година.
П. Р. бр. 87
26 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА З А К О Н О Т ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ
Член 1
Во Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/60
и 16/61) во членот 5 став 1 зборовите: „на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина" и запирката пред
нив се бришат.
Во ставот 3 зборовите: „односно на подрачјето
на автономната покраина" се бришат.
Стасот 4 се менува и гласи:
„"Извршниот совет на народната република мож е да одлучи на територијата на народната република да не се формира заедница на жп; односни
постојната заедница на ж п да се укине, ако поради
малиот број претпријатија или од други причини не
постои потреба од формирање односно постоење на
заедницата."
Ставот 5 се брише.
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Член 2
Во членот 8 став 1 зборовите: „и определени
претставници на извршниот совет на народната република односно на автономната покраина" се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „и претставници на Сојузниот извршен совет" се бришат.
Член 3
Во членот 9 став 2 зборовите: „или покраинскиот" се бришат.
Член 4
Во членот 11 по зборовите: „безбедноста на сообраќајот" се става запирка и се додаваат зборовите: „како и на одредбите што се однесуваат на
уредното функционирање на сообраќајот на Југословенските железници".
Член 5
Во членот 13 став 1 зборовите: „односно на автономната покраина" се заменуваат со зборовите:
„по претходно прибавено мислење од Заедницата
на Ј Ж . " .
Член 6
Во членот 14 ставот 5 се менува и гласи:
„Собранието на Заедницата на Ј Ж ги определува критериумите според кои се утврдува кој дел
од мрежата на железничките пруги од ставот 1 на
овој член претставува сообраќајна целина која обезбедува сообраќајно-технички услови за самостојно работење на железничко-транспортно претпријатие."
Член 7
Во членот 15 зборовите: „односно на автономната покраина" се бришат.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Одредбите од членот 13 став 1 и членот 14 став
5 на овој закон согласно се применуваат при поделбата и соединувањето на железнички транспортни претпријатија."
Член 8
Во членот 16 зборовите: „односно на автономната
покраина" се бришат.
Член 9
По членот 22 се додаваат два нови члена, кои
гласат:
„Член 22а
Заради обезбедување усогласен развој на основните транспортни капацитети предвидени однапред
со утврдената општа програма за развој на Југословенските железници, се формира фонд за модернизација на Југословенските железници (во понатамошниот текст: фонд за модернизација).
Железничките транспортни претпријатија внесуваат во фондот за модернизација 5% од остварениот д о х о д и определен дел на своите средства на
амортизацијата.
Височината на делот на средствата на амортизацијата што го внесуваат железничките транспортни претпријатија во фондот за модернизација Ја
определува Собранието на Заедницата на Ј Ж ве
согласност со Секретаријатот на С О Ј У З Н И О Т извршев
совет за сообраќај и врски, со тоа што тој дел да не
може да се определи во износ поголем од 10% од
средствата на амортизацијата што ќе ги оствари
претпријатието.
Железничките транспортни претпријатија можат во фондот за модернизација да внесуваат од
своите средства на амортизацијата и поголеми износи од износот определен според одредбата од ставот 3 на овој член, како и други средства од своите фондови.
Политичкотериторијалните единици, установите
и стопанските и други организации можат да внесуваат средства во фондот за модернизација и да го
определат користењето на тие средства за финансирање на изградбата на определени инвестициони
објекти од општата програма за развој на Југословенските железници.
Средствата што според ст. 2 до 5 на овој член
ќе се внесат во фондот за модренизацпја, ги враќа
фондот и на нив им исплатува интерес на организациите што ги внесле средствата во фондот.
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Собранието на Заедницата на Ј Ж , во согла- претпријатија^и на другите стопански организации
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со- од членот 1 став 3 на овој закон, на заедниците на
вет за сообраќај и врски, ги пропишува условите ж п и работниот колектив на Заедницата на Ј Ж .
Железничките транспортни претпријатија избипод кои железничките транспортни претпријатија
ги^ внесуваат средствата во фондот за модернизаци- раат најмалку две третини од членовите на собранието, и тоа сразмерно со вкупниот приход остварен
ја според ст. 2 и 3 .на овој член нормата по која
фондот за модернизација плаќа интерес на внесе- во претходната година, но така што секое железните средства, како и начинот и роковите за вра- ничко транспортно ,претпријатие да биде застапено
ќ а њ е на овие средства на железничките транспорт- во собранието најмалку со еден член.
Стопанските организации од членот 1 став 3 на
ни претпријатија.
Заедницата на Ј Ж може за потребите на фон- овој закон, заедниците на ж п и работниот колектив
дот за модернизација да склучува договори за кре- на Заедницата на Ј Ж избираат најмногу една третина од членовите на сообранието.
дит според општите прописи.
Генералниот директор на Заедницата на Ј Ж е
Собранието на Заедницата на Ј Ж во согласност
со општата програма за развој на Југословенските член на собранието според својата положба.
Со правилата на Заедницата на Ј Ж се опредежелезници -го насочува користењето на средствата на
лува вкупниот број на членовите на собранието и
фондот за модернизација.
Средствата на ф о н д о т за модернизација се во- мерилата за утврдување на бројот на членовите што
дат к а ј Југословенската инвестициона банка^ и мо- ги избираат одделни железнички транспортни претпријатија и бројот на членовите што ги избираат
жат да им се даваат на железничките транспортни
другите стопански организации од членот 1 став 3
претпријатија во вид на кредити.
Кредитите од средствата на фондот за модер- на овој закон,, заедниците на ж п и работниот колекнизација ги дава Југословенската инвестициона бан- тив на Заедницата на Ј Ж . "
Член 18
ка според прописите што важат за давањето на креВо членот 61 став 1 по точката 1 се додава нова
дити, водејќи сметка за условите под кои се внеточка 2, која гласи:
сени овие средства во фондот за модернизација, а
„2) 'до,несува прописи за техничкото единство на
придржувајќи се за насоките што ги определило
капацитетот на, Југословенските железници и ги
собранието' на Заедницата на Ј Ж .
определува мерките со кои се обезбедува тоа единЧлен 226
ство;":
Железничко транспортно претпријатие може неДосегашните точ. 2 до 10 стануваат тон. 3 до 11.
посредно врз основа на договор да пренесе без наЧлен 19
доместок предмети што сочинуваат основни средВо членот 71 став 2 зборовите: „односно покраства врз друго железничко транспортно претпријаинскиот" се бришат.
тие."
^
Член 20
Член 10
Во членот 78 ставот 1 се менува и гласи:
Во членот 24 ст. 2 и 3 зборовите: „односно на
- „Службата на инспекцијата на железничкиот
автономната покраина" се бришат.
сообраќај врши надзор над применувањето на t сооЧлен 11
браќај но-техничките одредби, одредбите за безбедВо членот 26 ставот 1 се менува и гласи:
носта на железничкиот сообраќај и одредбите на
„Директорот на железничко транспортно прет- овој закон и на другите прописи што се однесуваат
пријатие го назначува и сменува извршниот совет на редот на возењето и неговото извршување, на
на народната република, по предлог од работнички- изедначувањето на ^товарните коли, на техничкото
от совет на претпријатието. Предлогот за назначу- единство на капацитетот на Југословенските ж е л е вање го поднесува работничкиот совет врз основа
зници, % како и над применувањето на заклучоците
на спроведен конкурс."
на органите на управувањето на заедниците на ж п
Член 12
и на Заедницата на Ј Ж што се однесуваат на спроВо членот 43 точка 1 зборовите во вториот и ведувањето на овие одредби.".
третиот ред: „односно покраинските" и во петтиот
Во ставот 2 зборовите: „како и" се заменуваат
ред: „односно покраинскиот" 'се бришат.
со зборот: ,,а'', и на крајот по зборот: „железници"
се додаваат зборовите: „— во поглед на применуваЧлен 13
Во членот 45 зборовите: „односно покраинскиот" \ њето на сообраќајно-техничките одредби и одредб и т е за безбедноста на железничкиот сообраќај.".
се бришат.
Член 21
Член 14
Во членот 80 став 3 зборовите: „односно покра^ о членот 47 став 1 зборовите: „избираат н а ј малку две третини членови на нејзиниот управен инскиот" се бришат.
Член 22
одбор.", се заменуваат со зборовите: „ги избираат
Во членот 86 став 1 точка 1 зборовите: „за безчленовите на управниот одбор.".
бедноста и уредноста на железничкиот сообраќај"
Ставот 2 се брише.
се заменуваат со зборовите: „од прописите и заклуЧлен 15
чоците на органите на управувањето, наведени во
Членот 50 се менува и гласи:
членот 78 став 1 на овој закон;".
„Директорот на заедница на ж п го назначува
Член 23
и сменува извршниот совет на народната републиВо членот 87 став 4 зборовите: „односно покрака, по предлог од управниот одбор на заедницата
на жп. Предлогот за назначување го поднесува у - инскиот" се бришат.
Член 24
правниот одбор врз^ основа на спроведен конкурс.
Во членот 91 став 1 о б о е н и т е : „односно на авКомисијата за спроведување на конкурсот за
назначување директор на заедница на ж п ја ф о р - тономната покраина" на обете места и зборовите:
автономната покраина," се бришат.'
мира управниот одбор на заедницата на жп, со тоа
Член 25
што во комисијата да влегува по еден претставник
Во членот S3 став 2 зб-оровите: „односно покраод извршниот совет на народната република и у инскиот" на обете места се бришат.
правниот одбор на Заедницата на Ј Ж . "
Член 26
Член 16
Во членот 94 став 2 зборовите: „односно покраВо членот 54 став 2 зборовите: „односно покраински-от" се бришат.
инскиот" се бришат.
Член 27
Во ставот 3 зборовите: „односно покраинскиот"
Во членот 96 став 1 зборовите: „односно покрасе бришат.
инскиот" се бр"птт^т.
Член 17
Во ставот 2 зборовите: „односно покраинскиот"
Членот 59 се менува и гласи:
се б^ггптрт.
„Собранието на Заедницатћ на Ј Ж го сочинуВо ставот 3 зборовите: „односно покраинскиот 44
ваат 'претставници на железничките транспрртни се бришат.

5

Среда, 3 април 19'53

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј

Член 28
Во членот 97 став 1 зборовите: „или покраинскиот" на обете места се бришат.
Член 29
Во членот 98 зборовите: „или покраинскиот"
се бришат.
Член 30
Во членот 99 став 2 зборовите: „односно покраинсхото" и зборовите: „односно на подрачјето на
автономната покраина'' се бришат.
Член 31
^
Во членот
100 став 1 зборовите: „односно покраи
инското
и зборовите: „односно на подрачјето на
автономната покраина" се бришат.
Член 32
Членот 101 се менува и гласи:
„Донесувањето на инвестиционата програма, техничката контрола на инвестиционата техничка документација и издавањето на одобрението за изградба на железничкиот објект се врши според општите прописи.
Органот надлежен за донесување на инвестиционата програма е должен да прибави мислење од
заедницата на ж п односно од Заедницата на Ј Ж за
тоа дали изградбата на инвестициониот објект е во
согласност со општата програма за развој на Југословенските железници, со сообраќај но-техничките
одредби и со одредбите за безбедноста на железничкиот сообраќај.
Органите на управата надлежни за издавање на
одобрението за изградба и за техничка ко-нтрола на
инвестиционата техничка документација на железничкиот објект, можат одобрението за изградба да
го издадат само ако постои потврда дека предвидената изградба на инвестициониот објект е во согласност со општата програма за развој на Југословенските железници и дека се исполнети условите
определени со сообраќајно-техничките одредби и со
одредбите за безбедност на железничкиот сообраќај.
Мислењето од ставот 2 го дава и потврдата од
ставот 3 на овој член ја издава Заедницата на Ј Ж
за основните транспортни капацитети (главни магистрални пруги, пруги што му служат на меѓународниот транзитен сообраќај, основни ранжирни станици, влечни капацитети во поглед на изборот на
системот на влечење, сигнално-сигурносните и телекомуникациските постројки во поглед на системот и
сл.) што се од значење за Југословенските железници како целина, а заедниците на ж п — за другите објекти.
Собранието на заедницата на Ј Ж ќе определи
кои објекти од општата програма за развој на Југословенските железници спаѓаат во објектите за кои
Заедницата на Ј Ж дава'мислење и потврда според
ставот 4 од овој член."
Член 33
Во членот 103 по точката 3 се додава нова точка
За, која гласи:
„За) ако неточно ја пријави бројната состојба
на товарните коли за изедначување или не го изврши барањето за изедначување на товарните коли
(член 25);".
Член 34
Изборите за нови управни одбори на заедниците
на железничките претпријатија и за новото собрание на Заедницата на Југословенските железници
ќе се извршат во рок од три месеци од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
До изборот на новите органи на управувањето
НЕЃ заедниците на железничките претпријатија и на
Заедницата на Југословенските железници работите
на овие органи ќе ги вршат постојните органи на
управувањето.
Член 35
Се овластуваат законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на
Сојузната народна скупштина да го утврдат и издадат пречистениот текст на Законот за организацијата на Југословенските железници, откако ќ е
извршат претходно потребни редакциски измени.
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Член 36
Овој за,кон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

191.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна ,Народната Република
Југославија и за сојузните органи на власта, се
прогласува Законот за измени и дополненија на
Царинскиот закон, што го усвои Сојузната народна
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25
март 1963 година и на седницата на Соборот на
производителите од 25 март 1963 година.
П. Р. бр. 77
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Републиката,
ч Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната
народна скупштина
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА

ИЗМЕНИ

И

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИН'
СКИОТ ЗАКОН
Член 1
Во Царинскиот закон ( „ С л у ж е н лист на
ФНРЈ", бр. 24/59) во членот 1 став 1 по зборот:
„увезуваат" се додаваат зборовите: „како и другите стоки што во смисла на надвор етно-трго-вски те
прописи се изедначени со стоките што се увезуваат".
Член 2
Во членот 20 став 3 реченицата втора се брише.
Член 3
Во членот 23 ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Во луките односно пристаништата отворени за меѓународен сообраќај може да се врши пристанување само при определен гат (царински гат)
на определен дел од пристаништето или брегот односно во слободната царинска зона."
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„(5) Подрачјето на слободната царинска зона
се определува со одобрението за основување слободна царинска зона (член 143д став 1)."
Член 4
Во членот 38 по ставот 2 се додава нов став 3,
кој гласи:
„(3) Обврската за плаќање царина за бродовите
на домашни стопански организации набавени во
странство, ако започнуваат стопански да се искористуваат пред преминувањето на царинската линија, настанува од моментот на добивањето на привремената пловидбена дозвола."
Член 5
Во членот 51 став 1 точката 2 се менува и
гласи:
„21) во царински, складови, царински сместувалишта, слободни царински зони, консигнациони складови, како и на меѓународни саемзЛ и изложби.".
Ставот 3 се менува и гласи:
^
„(3) Стоките сместени во царински складови,
царински сместувалишта, слободни царински зони,
консигнациони складови, како и на меѓународни
саеми и изложби, се наоѓаат под царински надзор."
Член 6
Во членот 55 став 2 бројот: „155" се заменува
со бројот: „166%

Страна 248 -

Број 13

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

Член 7 ,
Во членот 67 став 3 по зборот: ,,право" се додаваат зборовите: ,.во рок од 8 дена од денот на приемот на декларацијата".
Член 8
Во членот 72 на крајот на ставот 1 точката се
заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „ако со прописите донесени врз основа на овој
закон не е определено поинаку.".
Член 9
1
Членот 76 се менува и гласи:
„(1) Увезените стоки можат да се вратат во
странство и по нивното предавање на увозникот —
корисникот:
. 1) ако стоките се враќаат поради тоа што за
време траењето на гарантниот рок е утврдено дека
не им одговараат на условите на купопродажниот
договор;
2) ако гарантниот рок не бил договорен а стоките се враќаат поради тоа што е утврдено дека
не им одговараат на условите на купопродажниот
договор или дека содржат скриени мани поради кои
е раскинат договорот за купопродажба;
3) ако странската фирма надвор од случаите
предвидени во точ. 1 и 2 на ОВОЈ став испраќа други стоки ОД иста вредност во замена за порано
испорачаните стоки, или го враќа целиот платен
износ за тие стоки.
(2) Ако стоките се враќаат според точката 1 или
2 на ставот 1 од овој член, подносителот на декларацијата има право на враќање на платената царина и на другите давачки ако во рок од 6 месеци
од денот на извршеното враќање на стоките поднесе барање за враќање на царината и другите
давачки.
(3) Ако стоките се враќаат според точката 3 на
ставот 1 од овој член, подносителот на декларацијата има право на враќање на платената царина
и другите давачки ако во рок од 6 месеци од денот
на извршениот увоз на стоките што се враќаат поднесе барање за враќање на царината и другите
давачки."
Член 10
Во членот 97 став 1 по зборот: „царина" се додаваат зборовите: „и други давачки."
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„(5) Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да пропише во
кои случаи и под кои услови подносителот на декларацијата може да се ослободи од давањето на
обезбедување од ставот 1 на овој член."
Член И
Во членот 123 став 1 зборовите: „Управата за
царини" се заменуваат со зборот: „Царинарницата",
Ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Ако стоките се сместени во други магацини (член 51 став 2), или во царинско сместувалиште, рокот на лежањето може да изнесува најмногу
три месеци."
Член 12
Во членот 130 ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Стоките што не се пријавени, а се пронајдени при прегледот на предметите на патникот или
при неговиот личен претрес, привремено се одземаат до завршетокот на административно -казнена та постапка."
Член 13
Над членот 139 називот на главата трета се менува и гласи:
„Царински складови, царински сместувалишта, консигнациони складови и слободни царински зони"
Член 14
Во членот 142 став 3 се додава нова реченица,
која гласи: „Управата за царини може да овласти
одделни w царинарници за издавање на овие одобреше а.
Член 15
По членот 143 се додаваат единаесет нови ч л е нови, кои гласат:
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„Член 143а
Слободната царинска зона е дел на југословенското царинско подрачје на кое се применуваат
посебните олесненија предвидени со овој закон или
со други сојузни прописи.
Член 1436
По исклучок од одредбата на членот 38 став 1
на овој закон, обврската за плаќање на царина за
стоките што од странство се увезуваат во слободната царинска зона настанува во моментот кога се
изнесуваат стоките од таа зона во земјата.
Член 143в
(1) Слободни царински зони можат да се о к о вуваат во луки односно пристаништа што во смисла на членот 23 став 3 од овој закон се отворени
за меѓународен сообраќај.
(2) Подрачјето на слободната царинска зона се
состои од гатови односно делови на брег при кои
може да се врши пристанување на бродови и од
подрачјето на луката односно пристаништето потребно за работа на таа зона.
Член 143т
Слободна царинска зона може да основува
претпријатие на лука односно 'пристаниште, претпријатие за лучко-претоварни односно пристанишно-претоварни услуги или заедница на лучки
односно пристанишни претпријатија (основувач).
Член 143д
(1) За основување слободна царинска зона е потребно одобрение, што го дава сојузниот Државен
секретаријат за работите на финансиите во согласност со Државниот секретаријат за надворешна
трговија и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.
(2) Одобрението се издава ако органите од ставот 1 на овој - член најдат дека оковувањето на
слободна царинска зона е корисно од гледиштето
на надворешнотрговската размена.
(3) Со одобрението од ставот 1 на овој член се
утврдува и подрачјето на слободната царинска
зона.
(4) Пред давањето на одобрението се прибавува
мислење од Управата за царини.
Член 143ѓ
(1) Основувачот е должен да ги обезбеди сите
услови потребни за успешно вршење на царинскиот надзор во царинската зона. За таа цел тој
е должен, особено, да ја загради слободната царинска зона на соодветен начин и без надоместок
да обезбеди простории потребни за вршење работите на царинската служба во таа зона.
(2) Слободната царинска зона може да ја започне работата дури кога Управата за царини ќе
утврди дека се обезбедени услови за успешно вршење на царинскиот надзор во таа зона.
Член 143е
(1) Во слободна царинска зона можат:
1) да се сместуваат увозни неоцаринети стоки,
домашни стоки наменети за извоз и стоки што се
транзитираат;
2) сместени стоки да се облагородуваат, сортираат, препакуваат, поправаат, и да се врши секое
дејствие во врска со одржувањето на стоките;
3) да се истоваруваат, натоваруваат и претоваруваат транзитни стоки — без сместување.
Член 143ж
На основните 'средства и репродуктивните материјали што се увезуваат а и служат на стопанската дејност на претпријатието 8 во слободната царинска зона, како и на стоките што се увезуваат
а служат за широка потрошувачка во таа зона, нема
да се применуваат одредбите од чл. 1436 и 143е од
овој закон, туку одредбите од чл. 41 до 94 на овој
закон.
Член 143з
(1) Во слободна царинска зона не е дозволен
промет на стоки на мало.
(2) По исклучок од одредбата на ставот 1 од
овој член, е дозволен промет на стоки на мало со
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цел за снабдување на бродовите од страна на
претпријатието во чиј предмет на работењето спаѓа снабдувањето на бродовите, како и на прехранбени производи за угостителските услуги во слободната царинска зона.
Член 143ѕ
, (1) Царински надзор во слободна царинска зона
се врши со контрола на исправите, но царинарницата може по потреба да преземе и други мерки
на царински надзор предвидени со овој закон и со
прописите донесени врз основа на овој закон.
(2) Заради овозможување на царинскиот надзор основувачот е должен да води потребна евиденција за стоките што се увезуваат односно внесуваат во слободната царинска зона или се извезуваат односно изнесуваат од неа или се транзитираат низ таа зона, како и за-сите манипулации со
стоките во таа зона.
(3) Претпријатијата што работат во слободна
царинска зона (корисници на зоната) се должни
пред вршењето на која и да е манипулаиија со стоките (движење, одржување, облагородување и сл.)
во зоната за тоа да го известат основувачот. Корисниците на зоната се должни да го известат
основувачот и за сите извршени манипулации со
стоките во зоната и да му достават за тоа потр-ебни податоци.
(4) Основувачот е овластен, со' цел за проверување на точноста на податоците од ставот 3 на овој
член, да ја следи работата на корисниците на зоната со стоките во зоната и да врши преглед на
тие стоки.
(5) Управата за царини донесува поблиски прописи за начинот на водење на евиденцијата, видот
на податоците од ст. 2 и 3 на овој член и за начинот на поднесувањето на тие податоци, за исправите што се однесуваат на тие податоци, како и за
лицата што како корисници на зоната се должни
да му ги даваат тие податоци на основувачот.
Член 143и
Основувачот одговара солидарно со секој одделен корисник на зоната за неплатена царина и
други давачки, ако до неплаќање дошло поради
неуредното работење на тој корисник на зоната во
слободната царинска зона."
Член 16
Во членот 151 точката 5 се менува и гласи:
„5) тој што стоки привремено увезени или привремено извезени ќе отуѓи или употреби за други
цели, а не за оние заради кои стоките се привремено увезени односно извезени;".
На крајот на точката 7 точката се заменува со
точка и запирка, и по тоа се додава нова точка 8,
која гласи:
„8) тој што ќе пренесе или се обиде да пренесе СТОКИ ВО слободна царинска зона или од таа
зона, скриени во превозно односно преносно средство или скриени на друг начин.".
Член 17
Во членот 152 на крајот точката се заменува
со запирка и по тоа се додаваат зборовите: ,.односно стоките што се внесуваат во слободна царинска
зона или се изнесуваат од неа.".
Член 18
Во членот 153 точка 2 зборот: „лажно" се
брише.
Член 19
По членот 154 се додава нов член 154а, кој
гласи:
„Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се
казни за прекршок:
1) тој што не ја води или неуредно ја води
евиденцијата пропишана со членот 143ѕ став 2 на
овој закон;
2) тој што врши некоја манипулација со стоките во слободна царинска зона пред да го извести за тоа основувачот, односно тој што за извршената манипулација не го извести основувачот
(член 143ѕ став 3)."
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Член 20
Во членот Г55 по точката 9 се додава нова точка 9а, која гласи:
,,9а) тој што неовластено со пловен објект ќе
пристане во слободна царинска зона, или тој што
без пропишана дозвола ќе влезе во' таа зона;".
. Член 21
Во членот 158 се брише ставот 3.
Досегашниот став 4 станува став 3.
Член 22
Во членот 160 став 1 по зборот: „казна" се
даваат зборовите: „и противвредноста на стоките".
Член 23
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".

192.
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 1933 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 март
1963 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на овластувањето
од точката II на Одлуката за потврда на уредбите
на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвувате закони за стопанскиот систем,
и тоа:
1) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/63);
2) Уредбата за дополнение на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/63);
3). Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63).
Сојузна народна скупштина
СНС(А)27
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собор,
Пашко Ромац, с. р.
др Младен Ивековиќ, с. р.

193.
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина, на седницата на
Сојузниот собор од 2'5 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
1. Од средствата на стопанските резерви на ф е дерацијата што се формираат според точката 5 од
главата XVI на Сојузниот општествен план за 1963
година, и се доделува:
1) На Народна Република Македонија преку
сојузниот буџет за 1963 година износ од 4.000
милиони динари на име помош за
отстранување на последиците од штетите предизвикани со поплава во 1962 година на Сообраќајните
и комуналните објекти, како и за давање кредит
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за обнова на уништениот и оштетениот станбен фонд
на подрачјата пострадани од поплава.
2) На Општиот инвестиционен фонд износ од
4.000 милиони динари.
2. Расподелбата на износот од точката 1 под 1 на
оваа одлука на дел што ќе се користи за отстранување на штетите на сообраќајните и комуналните
објекти и на дел за давање кредити за обнова на
уништениот и оштетениот станбен фонд на подрачјата пострадани од поплава, ќе се изврши врз основа
на предлогот што ќе го даде Извршниот совет на Н а родна Република Македонија.
Делот што ќе биде определен за отстранување на
штетите на сообраќајните и комуналните објекти и
се доделува на Народна Република Македонија без
обврска за враќање, а делот што ќе биде определен
за давање кредит за обнова на станбениот фонд се
дава како кредит со рок за враќање од 30 години
во еднакви годишни рати, со интерес по нормата
од 1% годишно.
3. Средствата од точката 1 под 2 на оваа одлука
ќ е се употребат за извршување на обврските на
Општиот инвестиционен фонд во 1963 година за инвестиции чија изградба е завршена до влегувањето
во сила на Законот за регулирање на определени
обврски од Општиот инвестиционен фонд („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 53/62), а кои според точката 4
од главата XII на Сојузниот општествен план за
1963 година не се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд.
Износот на средствата до границата од точката
1 под 2 на оваа одлука ќе се утврди врз основа на
документацијата од Југословенската инвестициона
банка.
4. Поблиски прописи за примена на точката 2
од оваа одлука ќе донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа, во согласност со сојузниот Државен секретаријат
за работите на финансиите, а за примена на точката
3 од оваа одлука, ќе донесе, по потреба, сојузниот
Државен секретаријат за работите на финансиите.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
Сојузна народна скупштина
СНС(А)23
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собар,
Пашко Ромац, с. р.
др Младен Ивековиќ, с. р.

194.
Брз основа на членот 38 став 1 од Уставниот
Закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март
1963 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА
СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД
ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1962 ГОДИНА
1. Се дава согласност на Завршната сметка на
Сојузниот општествен фонд за школство за 1952
година, што ја донесе управниот одбор на Сојузниот
општествен фонд за школство на 9 февруари 1963
година, според која во 1962 година приходите изнесуваа 1.685,680.799 динари, расходите 1.580,157.171 динар, а непотрошените средства изнесуваат 105,523.628
динари.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
Сојузна народна скупштина
СНС(А)12
26 март 1С63 година
Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собор,
Пашко Ромац, с, р.
др Младен Ивековиќ, с. р,

195.
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 1863 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март
1963 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА
ШКОЛСТВО ЗА 1963 ГОДИНА
1. Се дава согласност на Финансискиот план на
Сојузниот општествен фонд за школство за 19-63
година, што го донесе управниот одбор на Сојузниот општествен фонд за школство на 9 февруари
1963 година, според кој приходите изнесуваат
791,523.628 динари а расходите 791,523.628 динари.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
Сојузна народна скупштина
СНС(А)13
26 март 1963 година
Белград
,
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собор,
Пашко Ромац, с. р.
др Младен Насковиќ, с. р.

196.
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот
закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина, на седни-цата на
Сојузниот собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март
1963 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗДРАВСТВЕНО
НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
1. Со прописи на народните републики ќе се
регулира начинот за плаќање на трошоците за лекување на здравствено неосигурените лица — од
болести чие лекување според посебни прописи е
задолжително.
2. Со прописи на народните републики можат
да се регулираат случаите, условите и начинот за
плаќање на трошоците за лекување на материјално
необезбедените лица што не се здравствено осигурени — и од болести чие лекување според посебни
прописи не е задолжително.
3. Прописите од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе ги
донесат надлежните републички органи до 31 декември 1964 година.
4. До донесувањето на прописите од точ. 1 и 2
на оваа одлука одредбите од Уредбата за п р е с м е т а

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј
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вање и наплата на трошковите во државните з д р а в ствени установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/48
и 10/49) ќе се применуваат на лицата што не се
здравствено осигурени ниту по кој основ, а кои поради неспособност за работа, старост или истоштеност и немање средства за издршка примаат материјална помош од општината или за кои обврската
за плаќање на трошоците за лекување ќе ја преземе општинскиот народен одбор затоа што се
материјално необезбедени.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .
Сојузна народна скупштина
СНС(А) 21
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

197.

Претседател
на Сојузниот собор,
др Младен Ивековиќ, с. р.

?

!Врз основа на членот 15 точка ч6 од Уставниот
Закон за основите на општественото и политичкото
устројство
на Федеративна Народна Република
Југославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН
ПЛАН ЗА 1963 ГОДИНА
Д. Во ставот 4 точка 1 глава XVI на Сојузниот
општествен план за 1963 година по зборовите: „оваа
точка" се додаваат зборовите: „и средствата на
посебните задолжителни резерви од ставот 2 на таа
точка".
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист ива Ф Н Р Ј " .
Сојузна народна скупштина
е н е (А) 10
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
I на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собор,
Пашко Ромац, с. р^ .
др Младен Ивановиќ, с. р.

198.
Врз основа на членот" 38 став 1 од Уставниот
за-нон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 196? година и на седницата на Соборот на производителите од 26 март
1Ѕ63 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА С О О Б Р А Ќ А Ј НИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ ВО
1963 ГОДИНА
1. Во Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за
повластиците во патничк,иот сообраќај во 19'63 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) во точката 1 став 2 на крајот точката се заменува со з а -
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лирка и по тоа се додаваат зборовите: „освен на
примањата на воените инвалиди од Бојните.".
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
об-јавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .
Сојузна народна скупштина
СНС(А)15 v
26 март 1963 година
Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собор,
Пашко Ромац, с. р.
др Младен Ивековиќ, с. р.

199.
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот
Закон за основите на општественото и политичкото
устројство на Федеративна Народна Република Ј у гославија и за сојузните органи на власта,
Сојузната народна скупштина на седницата на
Сојузниот собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 март
1963 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ДОЛЖНИ ДА ПЛАЌААТ ПРИДОНЕС ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА РУДНОТО БОГАТСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НОРМИТЕ НА ТОЈ ПРИДОНЕС
1. Во Одлуката за определување стопанските
организации што се должни да плаќаат придонес за
експлоатација на рудното богатство и за определување на нормите на тој ц р в е н е е („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 9/61, 23/6К и 53/62) во точката 1 одредбите "под 1, 2 и 3 се бришат.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќ е сет
применува од 1 јануари 1963 година.
Сојузна народна скупштина
СНС(А)22
26 март 1963 година
ч Белград
Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на
Претседател
производителите,
на Сојузниот собор,
Пашко Ромац, с. р.
др Младен Ивековиќ, с. р.

200.
Врз основа на членот 81 од Законот за д р ж а в ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и
44/97), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
I. Општи одредби
'
Член 1
Државниот секретаријат за надворешни работи
(во понатамошниот текст: Државниот секретаријат)
врши работи на државната управа во областа на
односите со странство и работи на заштитата на интересите на Федеративна Народна Република Југославија и нејзините д р ж а в ј а н и спрема други земји
и меѓународни организации, ги спроведува одлуките
и н а у ч н и ц и т е на Сојузната народна скупштина и
на Сојузниот извршен совет во таа област, го обезбедува одржувањето на односите со владите на
странски д р ж а в и и врши работи во врска со склучувањето и извршувањето на меѓународни договори.
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I I I Државен потсекретар, генерален секретар, помошници на државниот сезсретар и специјални
советници
Член 9
Во Државниот секретаријат се назначуваат:'дрЧлен 2
жавен потсекретар, генерален секретар, помошници
Државниот секретаријат е должен да соработу- . на државниот секретар и специјални советници.
ва со други органи на управата, установи и оргаЧлен 10
низации, а особено со оние на кои им е ставено во
Државниот потсекретар му помага на д р ж а в делокруг да учествуваат во работите од интерес за
ниот секретар во раководењето со работите на Дрразвивањето на политички, економски, културни и
жавниот секретаријат и раководи со работите што
други односи на Федеративна Народна Република
ќе му ги довери државниот секретар.
Југославија со други земји и меѓународни органиДржавниот потсекретар го заменува државниот
зации.
секретар, со сите овластувања за вршење на неговите функции во случај на негова отсутност или
Член 3
подолга спреченост.
Органите на управата, установите и организаЧлен 11
циите што со посебни прописи се овластени да врГенералниот секретар му помага на државниот
шат определени работи од областа на односите со
секретар во раководењето со работите на Државстранство, се должни во вршењето на овие работи
ниот секретаријат, особено во организационите, кадда соработуваат со Државниот секретаријат.
ровските и материјално-финансиските работи, и
раководи со работите што ќе му ги довери д р ж а в Член 4
ниот секретар.
Државниот секретаријат одржува врски и непоГенералниот секретао има положба на државен
средно општи со дипломатските претставништва на
потсекретар.
'
.
t
странски д р ж а в и во Федеративна Народна РепуГенералниот секретар може да има помошник.
блика Југославија.
Помошникот на генералниот секретар ги врши р а II. Државен секретар
ботите што ќе му ги определи генералниот секретар.
Член 5
Член 12
Државниот секретар за надворешни работи" (во
Помошниците на државниот секретар му помапонатамошниот текст: државниот секретар) ракогаат на државниот секретар во раководењето о б р а води со работата на Државниот секретаријат и ја
ботите што ќе им ги определи државниот секретар,
организира таа работа.
а може да им се довери и непосредно раководење
Државниот секретар го претставува Државниот
со работи на определена служба, како и усогласување на работата на управите и другите организасекретаријат.
циони единици.
Член 6
Помошниците на државниот секретар работат
Државниот секретар донесува прописи за чие
издавање е овластен Државниот секретаријат и ги според упатствата од државниот секретар.
Член 13
потпишува другите акти на Државниот секретариСпецијалните советници вршат работи и задачи
јат. Согласно со важечките прописи, правото за потод делокруг на Државниот секретаријат кои се од
пишување на определени акти државниот секретар
посебно значење, како и други работи што ќ е им ги
може да го пренесе врз определени раководни слуопредели државниот секретар.
жбеници на Државниот секретаријат.
Специјалните советници за својата работа му
Државниот секретар поднесува предлози за н а одговараат на државниот секретар.
значување старешини на дипломатските претставПоложбата на специјалните советници се опреништва на Федеративна Народна Република Југоделува во актот за ^назначување.
славија во звањето амбасадор и пратеник и за назнаЧлен 14
чување раководни службеници во Државниот сеДржавниот потсекретар и генералниот секретар
кретаријат, предлага именување на членови на деги назначува и разрешува од должност Сојузниот
легациите на Сојузниот извршен совет во врска со
извршен совет.
^
склучувањето и спроведувањето на меѓународни
Помошниците на државниот секретар и специдоговори и со заседанието на меѓудржавните комијалните советници ги назначува и разрешува од
сии, и ги потпишува нивните полномошна.
должност Сојузниот извршен совет, по предлог од
Член 7
државниот секретар.
Државниот секретар им поднесува извештаи за
IV. Колегиум
работата на Државниот секретаријат на Сојузната
Член 15
народна скупштина и на Сојузниот извршен совет
Заради разгледување на најзначитедните праи одговара за законитата, благовремената и прашања од делокругот на Државниот секретаријат и
вилната работа на Државниот секретаријат.
заради давање мислења и предлози за преземање
потребни мерки, заради следење активноста на ФеЧлен 8
Државниот, секретар донесува решенија за р а - деративна Народна Република Југославија во областа на странските односи и изработка на предлогот
ботните односи за сите службеници и работници на
на планот на овие активности, како и заради разгДржавниот секретаријат, освен за службениците за
л е д у в а њ е на извештаите што ги упатува Државчии работни односи решаваат други државни орниот секретаријат до Сојузната народна скупштина
гани.
и Сојузниот извршен совет,
во Државниот секретаДржавниот секретар може да го овласти генеријат постои колегиум. 4
ралниот секретар и другите раководни службеници
Колегиумот го сочинуваат: државниот секретар,
да донесуваат решенија за работните односи на р а државниот потсекретар, генералниот секретар и поботниците и на определени службеници на Државмошниците на државниот секретар.
ниот секретаријат.
Државниот секретар може да определи да учеДржавниот секретар им дава на службениците
ствуваат во работата на колегиумот и други ракона Државниот секретаријат одобрение за учествуваводни службеници и^ специ-јални советници во Дрње во работата на стручните комисии што ги формираат други органи и, по потреба, упатства за р а - жавниот секретаријат.
Кога на состаноците на колегиумот се распработа во тие комисии.
вуваат прашања од интерес за други органи на
Државниот секретар е највисок
дисциплински
управата, установи и организации, државниот сестарешина за службениците и работниците на Дркретар може да им предложи на старешините од
жавниот секретаријат
^ тие органи, установи и организации да учествуваат

Државниот секретаријат ги врши работите од
својата надлежност непосредно и преку дипломатските и конзуларните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија.
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во работата на колегиумот или да испратат свои
претставници.
Со состанокот на колегиумот раководи д р ж а в ниот секретар или државниот потсекретар, а во случ а ј н а нивна отсутност или спреченост член на колегиумот што ќе го определи државниот секретар.
V. Совет за координација
Член 16
За следење и проучување на поважните прашања, планирање и координирање на активноста на
сојузните органи на управата, установите и организациите во областа на односите со странство, во
Државниот секретаријат постои совет за координација.
Советот за координација с% состои од д р ж а в ниот секретар како претседател и од определен број
членови што ги именува Сојузниот извршен совет
ед редовите на претставниците на заинтересираните
сојузни органи на управата, установите, политичките организации и истакнати јавни и политички
работници.
Член 17
Советот за координација донесува деловник за
својата работа.
Со деловникот може да се предвиди заклучоците на советот за координација да бидат задолжителни за сојузните органи на управата, установите
и организациите чии претставници се членови на
советот.
VI. Управи
Член 18
Во Државниот секретаријат постојат -следните
управи:
а) регионални управи:
1) Управа за Западна Европа,
2) Управа за Источна Европа,
3) Управа за Северна и Ј у ж н а Америка,
4) Управа за Азија и Австралија,
5) Управа за Африка;
б) други управи:
1) Управа за меѓународни организации,
2) Управа за информации,
3) Управа за персонални работи.
Член 19
Во делокруг на регионалните управи спаѓа следењето и анализирањето на политичкиот и економскиот развиток на земјите од определено подрачје
и на надворешната политика и 'меѓународните односи на тие земји; проучувањето на политичките,
економските, културните и други односи на Југославија со тие ч земји и давањето на предлози за нивно
унапредување, како и спроведувањето во оваа област на други активности во согласност со ставовите и одлуките на Државниот секретаријат и на
другите надлежни органи; вршењето на подготвителни дејствија за преговори со соодветни земји и
грижа за усогласување на работата на дипломатските и конзуларните претставништва.
Регионалните управи можат да имаат во свој
состав отсеци и реферати, преку кои ја остваруваат
оперативната активност и координацијата на политичките, економските, културните и друга активности спрема една -земја или група земји.
Член 20
Во делокруг на Управата за меѓународни организации спаѓаат работите во врска со учеството и
активноста на Југославија во работата на Организацијата на Обединетите нации и другите меѓународни организации; давање на мислења и предлози
на Државниот секретаријат и на другите надлежни
органи за приготвувањето на ставовите за наведените прашања и спроведување на одлуките на Државниот секретаријат и на другите надлежни органи што се однесуваат на работи од делокруг на
меѓународни организации.
Член 21
Во делокруг на Управата за информации спаѓаат работите за одржување врски со домашни и
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странски установи што се занимаваат со информативна дејност, со цел за известување на југослове.нската и странската јавност за гледиштата и дејноста на Југославија на подрачјето на меѓународните односи; усогласување во границите на својата
надлежност на информативната служба на Југославија во странство; следење на пишувањето на странскиот печат за Југославија и давање на'предлози за
југословенската информативна активност во странство.
. Член 22
Во делокруг на Управата за персонални работи
спаѓаат работите во врска со издигањето и стручното усовршување на кадрите и нивниот плански
распоред; грижа за спроведување на систематизацијата на работните места во Државниот секретаријат и во дипломатските и конзуларните претставништва; работи во врска со работните односи,
системот на наградувањето и евиденцијата на службениците и работниците на Државниот секретаријат; работи во врска со распишувањето и спроведувањето на конкуpси за прием нови службеници
и работи во врска со работата на Кадровската комисија и со спроведувањето на нејзините одлуки.
Член 23
Со управите раководат началници во. звањето
амбасадор или ополномоштен министер.
Началниците можат да имаат еден, а по исклучок два помошника.
VII. Служби
Член 24
Во Државниот секретаријат постојат следните
служби:
1) Служба за истражување и документација.
2) Служба за стопански "односи,
3) Служба за правни работи.
Член 25
Во делокруг на Службата за истражување и документација спаѓаат работите за истражувања и
анализи од надворешнополитичките, економските и
други области и, во врска со тоа, приготвување на
соодветна документација.
Работата и организацијата на оваа служба се
регулираат со посебни прописи.
Со Службата раководи помошник на државниот
секретар.
Член 26
Во делокруг на Службата за стопански односи
спаѓаат работите за следење на стопанскиот развиток на одделни земји и нивните односи со Југославија; давање предлози во поглед на развивањето на
економските односи на Југославија со тие земјиf
учествување во подготовката и преговорите за склучување на економски спогодби со други земји или
меѓународни 1 економски организации; следење и
изучување на работата на меѓународни економски
организации; усогласување на односите со Државниот секретаријат за надворешна трговија и ,со
други заинтересирани органи на управата, установи
и организации во врска со надлежноста на Државниот секретаријат и" дипломатските и конзуларните
претставништва во прашањата на економската проблематика и односи; следење на развивањето на
техничката соработка и помош на Југославија на
странство.
Со Службата за стопански односи раководи помошник на државниот секретар.
Член 27
Во делокруг на Службата за правни работи
спаѓа: давање на мислење за меѓународни договори
и други правни прашања во врска со работата на
Државниот секретаријат; учествување во подготовките за склучување на меѓународни договори, евидентирање и чувањето на оригиналните исправи на
меѓународните договори и на другите исправи од
меѓународен карактер според кои се остваруваат
права и обврски на Југославија; вршење работи во
врска со ратификацијата и пристапувањето кон
повеќестрани меѓународни договори, како и вршење
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определени работи во врска со размената на делегации, стручни групи и комисии.
За потребите на консултации и координација
државниот секретар формира Правен совет на Државниот секретаријат, кој, по потреба, го свикува
главниот' правен советник заради разгледување
начелни и други поважни прашања од областа на
меѓународното право.
Со Службата за правни работи раководи главниот правен советник, кој има звање амбасадор и
ополномоштен министер.
Главниот правен советник може да има помошник.
VIII. Други организациони единици
Член 28
Во Државниот секретаријат постојат и следните
организациони единици:
1) Група за анализа и планирање,
2) Одделение за конзуларни работи,
30 Протокол,
4) Општо одделение,
5) Финансиско-материјално одделение,
6) Одделение за безбедност,
7) Одделение за врски,
0) Дипломатски архив,
9) Административна инспекција,
10) Биро за разграничување,
11) Кабинет на државниот секретар.
Член 29
Во делокруг на Групата за анализа и планираше опаѓаат работите за следење и анализирање на
политичките и економските настани од пошироко
меѓународно значење и на другите проблеми и процеси што се од посебна важност за оценувањето на
надворешнополитичките прашања; изработки на
оперативни анализи на определени прашања или
групи прашања што содржат ставови, предлози и
сугестии за планска, работа на подрачјето на меѓународните односи; издавање на информативни билтени и информации наменети за потребите на Државниот секретаријат и на другите органи.
Со оваа група раководи началник, кој има звање амбасадор или ополномоштен министер.
Началникот може да има помошник.
Член 30
Во делокруг на Одделението за конзуларни р а боти спаѓаат работите за развивање на активноста
и насочување на работата на конзулатите во областа на економската соработка и развивањето на
културни и други односи; заштита на личните и
имотните права и интереси на југословенските Држ а в ј а н и и правни лица во странство; меѓународна
правна помош; вршење на пасошката служба; легализација на исправите во меѓународниот сообраќ а ј ; давање упатства во рамките на својата над-ѕ
лежност за работата на конзуларните служби што
ги вршат дипломатските и конзуларните претставништва; соработка bo сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи и со други органи на
управата, установи и организации, како и со установите и организациите што се занимаваат со
иселенички прашања.
Со Одделението раководи началник, ној има
звање амбасадор или ополномоштен министер.
Началникот може да има еден, а по исклучок
два помошника.
Член 31
Во делокруг на Протоколот спаѓаат работите за
изработка на акредитиви^ отповикувачки и патентни писма и егзекватури; дипломатскиот церемонијал, прашањата на дипломатските имунитети и
повластици, како и евиденцијата за службениците
на странските дипломатски и конзуларни претставништва; организирање на службени посети на членовите на дипломатскиот ќор на високи државни
функционери и организирање на званични приеми
од страна на Државниот секретаријат; координација
на работата со други органи и установи во поглед
на службените контакти со дипломатски мисии и
делегации на странски влади; одликување на стран-
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ц и - с о југословенски одликуванија и југословенски
државјани со странски одликувани ја.
Со Протоколот раководи началник, кој има звање амбасадор или ополномоштен министер.
Началникот може да има помошник.
Член 32
Во делокруг на Општото' одделение спаѓаат работете за грижа за канцелариското и архивското
работење; инвестиционата изградба и купувањето
на зграда и земјишта за потребите на Државниот
секретаријат и дипломатските и конзуларните претставништва, како и одржувањето на тие згради;
преведувачката служба; расподелбата на станови;
одржувањето и користењето на моторните возила
во земјата и во странство.
Со Одделението 'раководи началник, кој може
да има помошник.
Член 33
Во делокруг на Финансиско-материјалното одделение спаѓаат работите за раководење со финансиско-материјалните работи во земјата и во странство и надзор над тоа работење во странство;
материјалната служба во земјата, како и надзор над
ракувањето со инвентарот во странство; подготвување и извршување на претсметката на приходите
и расходите во Државниот секретаријат и во дипломатските и конзуларните претставништва.
Со Одделението раководи началник, кој може
да има помошник.
Член 34
Во делокруг на Одделението за безбедност спаѓаат работите за организација и инспекција на безбедноста во,. Државниот секретаријат и во дипломатските и конзуларните претставништва во странство.
Со Одделението раководи началник.
Член 35
Во делокруг на Одделението за врски спаѓаат
работите за организација и одржување на техничката врска помеѓу Државниот секретаријат и дипломатските и конзуларните претставништва во странство.
Со Одделението раководи началник.
Член 36
Во делокруг на Дипломатскиот архив спаѓаат
работите за чување, средување и користење на архивските материјали и другата документација на
Државниот секретаријат што не се повеќе во текушта употреба, како и работите во врска со проучувањето на документацијата и изработката на информации, елаборати и анализи за проблемите од
интерес за работата на службите и другите организациони единици,
Во состав на Дипломатскиот архив е Библиотеката на Државниот секретаријат.
Со Дипломатскиот архив раководи началник.
Член 37
Во делокруг на Административната инспекција спаѓа надзорот над примената на Законот за јавните службеници и на прописите донесени врз
основа на него, како и на прописите за платите на
службениците на служба во странство; надзорот над
примената на Одлуката за систематизацијата на
работните места во Државниот секретаријат и в 0
дипломатските и конзуларните претставништва, како и надзорот над организацијата на администрацијата и административното работење.
Со Административната инспекција раководи
главен инспектор.
Член 38
Во делокруг на Бирото за разграни-чување спаѓаат работите во врска со утврдувањето, обележувањето и одржувањето на државната гранична
линија, работите за водење на катастарот на државните граници и на евиденцијата за меѓународните
службености установени во корист или на товар
н а Федеративна Народна Република Југославија.
Со Бирото за разграничување раководи ш е ф на
Бирото.
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Член 39
Кабинетот на државниот секретар му помага на
државниот секретар во - вршењето на текуштите
работи и приготвувањето на состаноците на колегиумот, а врши и други работи што ќе му ги определи државниот секретар.
Шефот на кабинетот има звање на ополномоштен мини-стер и за својата работа му одговара
непосредно на државниот секретар.
Член 40
Ра-ководителите на управите, службите, одделенијата и другите организациони единици непосредно
ја организираат работата и одговорни се за благовременото, законитото и правилното вршење на р а ботите од делокругот на организационите единици
со кои раководат.
Член 41
Поблиски прописи за организацијата и работата
на управите, службите, одделенијата и другите организациони единица на Државниот секретаријат
донесува државниот секретар.
IX. Комисии
Член 42
Заради приготвување предлози за -именување
шефови на дипломатските претставништва на Ф е деративна Народна Република Југославија во странство и назначување на раководните службеници во
Државниот секретаријат за надворешни работи, се
формира под раководство на државниот секретар
комисија во која влегуваат како членови: д р ж а в ниот потсекретар, генералниот секретар и други
функционери што ќе ги определи државниот' секретар.
За решавање на други кадровски прашања, во
Државниот секретаријат постои Комисија за кадровски работи, чија задача е да ги подготвува перспективните планори за потребите од кадри и на Државниот 'секретар да му дава предлози за преземање на мерки во таа област.
За проучува-ње на поважните прашања од делокругот на организацијата и работата и систематизацијата на работните места, во Државниот секретаријат постои Комисија за организациони прашања.
Заради следење на трошоците и другите ж и вотни услови на дишшматско-конзуларните и други
службеници на работа во странство и заради правилно регулирање на нивните принадлежности, во
Државниот секретаријат постои Комисија за плати
на државните службеници на служба во странство.
За извршување на работите предвидени со општите прописи и за спроведување на други задачи
во Државниот секретаријат можат да се основуваат
и други постојани или повремени комисии.
Претседателите и членовите на коми-сиите ги
именува државниот секретар.
На состаноците на комисиите можат да се повикуваат и старешините на организационите единици кога се претресуваат прашања од нивната
надлежност или од интерес за нивната работа.
X. Совет за координација и информативната дејност
Член 43
Заради координирање на активноста на Државниот секретаријат со активностите на органите на
управата, установите и организациите во чиј делокруг спаѓаат работите во врска со информативната
дејност во земјата и во странство, во Државниот
секретаријат постои Совет за координација на информативната дејност.
Во состав на Советот влегуваат претставници
на оние установи што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.
Со советот раководи помошник на државниот
секретар за надворешни работи.
XI. Дипломатски и конзуларни претставништва
Член 44
Државниот секретаријат им дава упатства за
работа на југословенските дипломатски и конзу-
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ларни претставништва и врши општ надзор над
нивната работа.
Член 45
Државниот секретар предлага отворање, укинување и ранг на дипломатски и конзуларни претставништва.
Дипломатски претставништва се: амбасади, пратеништва, постојани делегации и други мисии со
дипломатски статус.
Конзуларни претставништва се: генерални конзулати, конзулати, вицеконзулат^ и к-онзуларни
агенции.
Член 46
Дипломатските претставништва ја претставуваат
Федеративна Народна Република Југославија во
земјите во кои се акредитирани, ги развиваат и унапредуваат политичките, стопанските, културните и
други односи со тие земји и ги штитат правата и
интересите на Федеративна Народна Република Ј у гославија и на нејзините државјани.
Конзуларните претставништва на своето подрачје ги штитат правата и интереси-те на Федеративна Народна Република Југославија и на нејзините државјани и работат на проширување на економските и на унапредување на трговските, културните и други односи.
,
Член 47
На чело на дипломатските претставништва се
наоѓаат старешини, кои можат да бидат во ранг на
амбасадор, пратеник или отправник на работа.
На чело на конзуларните претставништва се
наоѓаат старешини, кои можат да бидат: генерални
конзули, конзули, вицеконзули и конзуларни агенти.
Член 48
Државниот секретар му поднесува на Претседателот на Републикава предлог за издавање на патентни писма на генералните конзули и на к о ш у лите.
Патентни писма на вицеконзулите им издава
државниот секретар.
Член 49
Старешината на дипломатското претставништво
раководи со работата на претставништвото и непосреден е старешина за сите службеници на претставништвото,. како и старешина на конзуларните
претставништва, освен на конзуларните агенти, во
државата во која е акредитиран.
Старешината на конзуларното претставништво
раководи со работата на претставништвото и непосреден е старешина за сите службеници на претставништвото. Генералните конзули односно конзулите се непосредни старешини на конзуларните
агенти на подрачјето на конзулатот.
Член 50
Старешината на дипломатското претставништво
врши општ надз-ор и дисциплински е старешина на
сите службеници кои по службена работа се наоѓаат во земјата во која е акредитиран тој, без оглед
во кој орган на управата се запослени тие.
. Член 51
Старешината на дипломатското претставништво
за вршење на работите од надлежноста на Државниот секретаријат, како и за постапување според
инструкциите на Државниот секретаријат, непосредно му одговара на државниот секретар.
Старешината на конзуларното претставништво
во држава во која Југославија нема дипломатско
претставништво непосредно му одговара на државниот секретар.
Член 52
Во местата во кои ќе се укаже потреба за тоа
можат да се назначуваат почесни генерални конзули, почесни конзули, почесни виц.еконзули и почесни конзуларни агенти, кои не мораат да бидат
југословенски државјани,.
"Член 53
Поблиски прописи за организацијата на дипломатските и конзуларните претставништва и за нивната надлежност донесува државниот секретар
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Член 3
Оваа уредба влегува во сита осмиот ден по објаЧлен 54
вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .
При Државниот секретаријат постои ДисциСојузен извршен совет
плински суд.
Р. п. бр. 69
Претседателот и членовите на Дисциплинскиот - 12 март 1963 година
суд ги определува државниот секретар од редот на
Белград
службениците на Државниот секретаријат.
Претседател на Републиката,
Во поглед на работата и постапката на 'ДисциЈосип Броз Тито, с. р.
плинскиот суд в а ж а т соодветните одредби од З а к о нот ча јавните службеници.
202.
За уредното работење на Дисциплинскиот суд
Врз
основа на членот 43 од Законот за админипретседателот на Судот му одговара непосредно на
стративните такси („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр.
државниот секретар.
28/5-9 и 23/61), во согласност со сојузниот Д р ж а в е н
XIII. Завршна одредба
секретаријат за работите на финансиите, Д р ж а в ниот секретаријат за надворешни работи пропишува
Член 55
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по
УПАТСТВО
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" Ѕ
ЗА НАДОМЕСТОК НА ФАКТИЧНИТЕ ТРОШОЦИ
НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСојузен извршен совет
СТАВНИШТВА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНР. п. бр. 05
СТВО ПРЕДИЗВИКАНИ СО БАРАЊАТА НА ЈУГО12 март 1963 година
СЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И ДОМАШНИ ПРАВБелград
НИ ЛИЦА
Претседател на Републиката,
1. Југословенските д р ж а в ј а н и и домашните
Јосип Броз Тито, с. р.
правни лица се должни според членот 43 став 1
од Законот за административните такси да ги на201.
доместат сите ф а к т и ч н и трошоци што во врска со
нивното барање да се заштитат нивните права и
Врз основа на членот 55 од Законот за д р ж а в интереси ќе ги поднесуваат дипломатските и конната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и
зуларните претставништва на Југославија во стран44/57), Сојузниот извршен совет донесува
ство (во понатамошниот текст: претставништвата).
У Р Е Д Б А
2. К а к о фактични трошоци, во смисла на ова
упатство, се подразбираат: патните трошоци и
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВУдневниците на службениците на претставништвото,
ВАЊЕ и УКИНУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СОЈУнадоместоците на сведоците и. вештаците и евенЗ Н И ОРГАНИ НА УПРАВАТА
туалните надоместоци на адвокатите ангажирани од
Член 1
^
страна на претставништвото во врска со овие баВо Уредбата за основување и укинување на
рања, таксите и другите трошоци платени за рабоопределени сојузни органи на управата („Службен
тата на странските органи, поштенските, телеграфлист на ФНРЈ", бр. 25-/62) по членот 9 се додава нов
ските и телефонските издатоци, издатоците за
член 9а, кој гласи:
евентуално употребени специјални обрасци, како
и другите слични издатоци.
„Заводот за јавна управа, основан со Уредбата
3. Југословенските д р ж а в ј а н и и домашните
за Заводот забавна управа (-„Службен лист на ФНРЈ",
бр. 15/56), станува орган на управата во состав на
правни лица од точката 1 на ова упатство (во поСекретаријатот на Сојузниот извршен совет за сонатамошниот текст: подносителите на барањето)
јузен буџет и општа управа и продолжува со рабош т о имаат живеалиште односно седиште во Југотата под истиот назив.
славија и што сакаат заради заштита на своите
права и интереси во странство да му се обрнат на
Заводот за јавна управа (во понатамошниот
текст: Заводот) врши работи од делокруг на Секрепретставништвото се должни да му поднесат питаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен
смено барање на Државниот секретаријат за надбуџет и општа управа во врска со унапредувањето
ворешни работи (Конзуларното од ел ение) кој, ако
-на организацијата на управата и административното
најде дека е основано барањето ќе му го достави на
работење во органите на управата и установите што
надлежното претставништво. Подносителот на бавршат јавна служба.
рањето е должен, истовремено со поднесувањето
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за
на барањето, да положи во депозит к а ј Д р ж а в сојузен буџет и општа управа може на Заводот да
ниот секретаријат за надворешни работи потребен
му довери вршење и на други работи од својот деизнос во динари на име предуем за покривање на
локруг.
фактичните трошоци што ќ е ги има претставништвото во врска со извршувањето на тоа барање,
Со работата на Заводот раководи директора
ако на својата сметка к а ј Народната банка нема
Во Заводот постои стручен совет, чии членови
ги именува секретарот за сојузен буџет и општа
девизни средства.
управа.
Ако подносителот на барањето има девизни
На опремата, инвентарот и другиот имот што го
средства на својата сметка к а ј Народната банка,
користел досегашниот Завод за јавна управа прае должен предуемот на трошоците да му го доставото на користење го стекнува Заводот.
ви на надлежното претставништво др соодветна
странска валута.
Заводот ги презема обврските што ги склучил
досегашниот Завод за јавна управа.
4. Подносителите на барањето што имаат ж и веалиште или престојувалиште односно седиште
Заводот ги презема и сите службеници и р а во странство, како и оние што се наоѓаат привреботници ,на досегашниот Завод за јавна управа.
мено во странство, се должни предуемот на име
Претсметката на досегашниот Завод за јавна
покривање на фактичните трошоци да му го полоуправа за 1963 година станува составен дел на претжат^ на претставништвото во соодветна странска
сметката на Секретаријатот на Сојузниот извршен
валута.
совет за сојузен буџет и општа управа."
Ако подносителот на барањето што се наоѓа
Член 2
привремено во странство не е во можност веднаш
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
да го положи предуемот во смисла на ставот 1 оваа
престанува да в а ж и Уредбата за Заводот за јавна
точка, претставништвото може, ако најде дека бауправа,
рањето е оправдано и ако е во п р а ш а њ е постапка
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што не трпи одлагање, да ги плати односните тро- ставништвото ќе ги пресмета според прописите вашоци од своите девизни средства без претходно
жечки во времето на тие патувања.
одобрение од Државниот секретаријат за надвореСторените фактични трошоци за сведоците, вешни работи, и тоа најмногу до износот од 22.500 ш т а ц и т е и адвокатите претставништвото ќе ги прединари.
смета според прописите на односната земја, а ако
такви прописи нема — според спогодбата постиг5. Износот на предуемот од точ.- 3 и 4 на ова
ната помеѓу таквите лица и претставништвото.
упатство го определува органот на кој му се под13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден
несува барањето и тој износ се уплатува на посебпо објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ".
на сметка на наведениот орган.
. 6. Претставништвото ќе води сметка да се праК. бр. 09/1-63
ват само трошоци што се неопходни, како и- вкуп13 февруари 1Ѕ63 година
ниот износ на трошоците да биде во сразмера со
Белград
вредноста на правата и интересите чија заштита
Државен секретар
се бара. Трошоци над тоа можат да се прават
за надворешни работи,
само ако тоа подносителот на барањето изречно
Коча Поповиќ, с. р.
го бара и ако за таа цел положи потребен износ
во странска валута.
203.
7. Претставништвото за секој предмет во врска
со поднесеното барање, ќе води евиденција за стоВрз основа на чл. 8 и 46 од Законот за општерените фактични трошоци во валутата во која се
ствената контрола на цените („Службен лист на сторени.
ФНРЈ", бр. 30/62), членот 12 став 2 од Законот за
' По завршената. постапка со цел за извршување
електростопанските организации („Службен лист
на барањето, претставништвото ќе ги пресмета сите
на ФНРЈ", бр. 2/58, 1/59, 16/61 и 13/63) и членот 4
сторени фактички трошоци, заради наплата од
став 2 и членот 19 од 'Уредбата за Сојузниот завод
подносителот на барањето. '
за цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), во
врска со точката 1 од Наредбата за постапката за
Ако е во прашање барање поднесено во смисла
спроведување на контролата на цените („Службен
на точката 3 став 1 или точката 4 став 2 на ова
лист на ФНРЈ", бр. 8/63), Секретаријатот на Сојузупатство, претставништвото ќе му ја достави прениот извршен совет за општи стопански работи
сметката на. трошоците со потребната документаиздава
ција на Државниот секретаријат за надворешни
работи, кој износот на сторените фактични трошоНАРЕДБА
ци ќе го пресмета во динари според пресметковниот курс и ќе го на.плати од подносителот на баЗА ОПФАЌАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА
рањето, и тоа првенствено од положениот предуем.
СО КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ
Така наплатените трошоци Државниот секретаријат за надворешни работи ќ е ги уплати во корист
1. Контролата на цените, во смисла на Законот
на сојузниот буџета
за општествената контрола на цените, Уредбата за
8. Ако износот на предуемот положен во диСојузниот завод за цени и Наредбата за постапката
нари или странска валута ре е доволен за подмиза спроведувале на контролата на цените, ќе ја
рување на сторените фактички трошоци, органот
врши Сојузниот завод за цени и во поглед на цена кој му е поднесено барањето ќе го повика подните на електричната енергија по кои дистрибутивносителот на барањето во рок од 15 дена од денот
ните претпријатија им ја пресметуваат електрична доставувањето на поканата да' ја положи разлината енергија на потрошувачите.
ката помеѓу сторените фактички трошоци и поло2. Дистрибутивните претпријатија се долж-ни за
жениот предуем.
секое измерувано покачување на тарифните стаАко подносителот на барањето не ја положи
вови односно на цените на електричната енергија
разликата од ставот 1 на оваа точка, предметот ќе
да му поднесат писмено известување на Сојузниот
му се достави на Сојузното јавно правобранителзавод за цени.
ство заради преземање мерки за наплата на таа
3. Во постапката за контролата на цените од
разлика.
точ. 1 и 2 на оваа наредба согласно се применуваат
одредбите од чл. 10 до 17 на Законот за општестве9. Државниот секретаријат за надворешни работи односно надлежното претставништво може да
ната контрола на цените и точ. 2 до 7 и 11 од Н а се откаже од наплата, во целина или делумно, на редбата за постапката за спроведување на контрооние трошоци што подносителот не ги предизвикал
лата на цените.
или кои не би биле сторени да се постапило благо4. Оваа наредба влегува во сила со денот на
времено и правилно по неговото барање.
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " .
10. Ако подносителот на барањето го овласти
Бр. 417/1
претставништвото да се грижи за неговиот имот во
23 март 1963 година
странство и да собира приходи од истиот, претставБелград
ништвото ќе ги наплати трошоците настанати во
Секретар
за општи стопански работи,
врска со тоа од подносителот на барањето првенНикола Џуверовиќ, с. р.
ствено од собраните приходи во странска валута.
Ако подносителот на барањето го овласти
204.
претставништвото да презема потребни дејствија
заради реализирање на неговото наследство или
Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за
друго побарување во странство, претставништвото
прометот на жито и на преработки од жито на го^ќе ги наплати сите трош,оци настанати по овој
лемо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58, 29/58,
основ во валутата 'на односната земја од реализи26/60 и 44/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен
раното наследство односно од другиот реализиран . совет за трговија и туризам издава
имот на подносителот на барањето.
Н А Р Е Д Б А
11. Претставништвото ќе ја врши исплатата на
ЗА ПРЕСТАНОК НА В А Ж Е Њ Е Т О НА НАРЕДБАфактичните трошоци, ако подносителот на бараТА ЗА СОБИРАЊЕТО И ПРОДАЖБАТА НА
њето ги надоместува во динари, од девизните
УШУРОТ
средства што му се ставаат за таа цел на р а сполагање.
1. Наредбата за собирањето и продажбата на
12. Фактичните трошоци отворени на име патни
ушурот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/60) претрошоци и дневници на своите службеници, претстанува да важи.
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2. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
'
Бр, 1536/1
19 март 196i3 година
Белград
Секретар
за трговија и туризам,
Марјан Брецељ, с. р.

205.
Врз основа на точката 10 од Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 32/61, 8/62 и 16/62). во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и нансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ
ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА
1. Во Упатството за спроведувале на Одлуката
за определување височината на надоместоците што
се плаќаат за друмски моторни возила („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 51/612) во- точ. 5 и 16 став 2 бројот: „6(8871" се заменува со бројот: „840-70-01".
2. Ова упатство влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лис,т на ФНРЈ".
Bp. 147/62
27 март 1963 година
Белград
Секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

206.
Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за
пренесување работите во надлежност на сојузните
и републичките органи на управата („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/01), по предлог од Сојузното јавно обвинителство, Секретаријатот на
Сојузниот извршен совет за правосудни рабо-ти донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА
1. Во Решението за утврдување на подрачјата
на окружните и околиските јавни обвинителства
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62,
10/62, 38/62 и 2/63) во одделот I под „А. Во Народна
Република Србија", во точката 7 во одредбата под в)
зборовите: „околиските судови" се заменуваат со
зборовите: „околискиот суд", а зборовите: „и Раж а њ " се бришат.
2. Во точката 11 во одредбата под в) зборовите:
„во Алексинац и Соко Бања" се заменуваат со зборовите: „во Алексинац, Сокобања и Ражањ".
3. Во точката 17 во одредбата под в) по зборот:
„Деспотовац" запирката се заменува со зборот: „и",
а зборовите: „и Ресавица" се бришат.
4. Во точката 19 во одредбата под б) зборовите:
„Ариље и . К о с ј е р и ќ " се заменуваат со зборовите:
„Ариље, Косјериќ и Ивањица".
5. Во точката 20 во одредбата под а) ознаката
„а)" се брише, а зборовите: „во Чачак и Горњи Милан о ван;" се заменуваат со зборовите: „во Чанак,
Горњи Милановац и Гуча."

НА ФНРЈ

Среда, 3 април 1963

1
Одредбата под б) се брише.
6. Во одделот I под „В. Во Народна Република
Хрватска", во точката 12 досегашните одредб-и под
а) и б) се заменуваат со одредбата, која гласи:
„Околиското јавно обвинителство во Сплит за
подрачјето на околиските судови во Сплит, Омиш,
Су петер, Трогир, Вис, Сињ, Bp лика, Стари Град,
Манавска, Имотски, Метковиќ и Bp го рац."
7. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
Бр. 03-104/1
20 март ШбЗ година
Белград
Секретар
за правосудни работи,
др Јосип Хрнчевиќ, с. р.

207.
Врз основа на членот 32 во врска со членот 5
од Уредбата за давање потрошувачки кредити на
работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 36/55, 18/57 и 53/61) и членот 2 оддел I под а)
точка 42 од Уредбата за пренесување работите во
надлежност на сојузните и републичките органи на
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59
и 9/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Народната банка пропишува

УПАТСТВО
ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА
РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ
1. Потрошувачки кредити можат да се даваат
најмногу до следните износи, и тоа:
1) на работниците и службениците во редовен
работен однос — до 1/4 од нето износот на личниот
доход што ќе го остварат за времето за кое кредит
се дава;
2) на пензионерите и инвалидите — до 1/4 од
вкупната пензија односно инвалиднина што ќе ја
примат за времето за кое се дава кредит;
3) на лицата со самостојни занимања — до 1/4
од вкупниот износ на кој плаќаат социјално осигурување за времето за кое се дава кредит;
4) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — до 1/4 од основицата на која им е извршен
облог со данок на доход за изминатата родина односно за текуштата година ако данок плаќаат паушално, пресметана за времето за кое се дава кредитот а намалена за износот на обложениот данок.
2. Пртрошувачки кредити за купување индустриски стоки, освен прехранбени - артикли, можат
да им се даваат:
1) на работниците и службениците во редовен
работен однос, на пензионерите (лични и фамилијарни"), инвалидите, на лицата со самостојни занимања што се со-цијално осигурени, на офицерите,
подофицерите и на службениците на Југословенската народна армија со рок за враќање:
а) до 1 година — ако височината на кредитот не
го преминува износот на двсмесечни примања на
заемобарателот;
б) до две години — ако височината на кредитот
ги преминува двомесечните примања на заемобарателот а најмногу до износот на петмесечните примања;
в) до три години — ако височината на кредитот
ги преминува петмесечните примања на заемобарателот;
2) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — со рок за враќање до една година, 6eb оглед
на височината на одобрениот кредит.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ
3. По одобрувањето на потрошувачкиот кредит,
а пред неговото користење, корисниците на кредитот
полагаат во готови пари најмалку 10% од износот
на одобрениот кредит за купување индустриски
стоки.
4. На заемобарател што уредно отплатил една
половина од долгот според постојниот потрошувачки кредит може да му се одобри нов потрошувачки
кредит, со тоа што вкупниот долг да не може да го
премине износот од точката 1 на ова упатство.
5. Со денот на влегувањето во еила на ова упатство престанува да важи Упатството за применување на Уредбата за давање потрошувачки кредити
на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 12/60) и Упатството за височината на
уплатата во готови пари при користењето на потрошувачките кредити за купување на намештај („Службен ЈТОСт на ФНРЈ", бр, 4/63).
6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
О. бр. 27
18 март 1963 година
Белград
Народна банка
Гувернер,
Никола Миљаниќ, с. р.

208.
Врз основа на членот 32, во врска со членот 5
од Уредбата за давање потрошувачки кредити на
работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лиет на ФНРЈ",
бр. 36/56, 18/57 и 53/61) и членот 2 оддел I под а)
точка 42 од Уредбата за пренесување работите во
надлежност на сојузните и републичките органи на
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/50
и 9/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Народната банка пропишува

УПАТСТВО
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ МОТОРНИ
ВОЗИЛА
1. Потрошувачките кредити за купување нови
патнички автомобили се даваат со рок за враќање
до 5 години, а за купување половни патнички автомобили — со рок за враќање до 3 години.
2. Барираниот чек издаден во врска со кредитот
одобрен за купување половен автомобил, корисникот на кредитот'— купувачот го пренесува врз продавачот, кој може да го употреби исклучително за
купување нов автомобил од домашно производство,
откако соодветниот износ на чекот ќе го употреби
за подмирување на својот долг по порано одобрениот кредит за купување на автомобил, ако таков
кредит добил.
3. Потрошувачките кредити за купување моторцикли. скутери и мопеди се даваат со рок за враќање до 4 години.
4. Кредитите од точ, 1 и 3 на ова упатство можат да им ее даваат на лицата наведени во членот
3 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на
работниците, службениците и на другите определени категории корисници, најмногу 1/4 од вкупниот
износ на личниот доход што ќе го оствари заемобарателот за времето за кое се дава кредитот.
5. По одобрувањето на кредитот, а пред неговото користење, корисниците на кредити задолжително полагаат во готови пари најмалку 10% од
износот на одобрениот кредит.
6. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да в а ж и Упатството за определу-
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вање рокот за враќање на потрошувачките кредити
за купување моторни возила и за условите за добивање на тие кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр.
30/62).
7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ".
О. бр. 26
18 март 1963 година
Белград
Народна банка
Гувернер,
Никола Миљаниќ, с. р.

УКАЗИ
Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од
државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА
I
Се назначува
Јован Byкмановиќ, досегашен извонреден пратеник и ополномоштен министер на Федеративна
Народна Република Југославија во Либија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Либија.
И
Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 8
13 март 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р,

РЕШЕНИЈА
Врз основа на чл. 43 и 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57,
44/58, 1/59, 27/60, 52/61 и 31/62) во врска со членот 33
од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр.
20/58, 21/50 и 26/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗ,РЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН
СОВЕТ ЗА ТРУДОТ
Се разрешува од должноста помошник секретар
во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за
трудот Стана Томановиќ, поради одење на друга
должност во Државниот секретаријат за надворешни работи.
Р. п. бр. 16
22 март 1963 година
Белград
Сојузен извршен "совет
Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.
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СОДРЖИНА:
Страна
178. \Указ за прогласување на Општиот закон
isa занаетчиските дуќани на самостојните
занаетчии
— — — — — — — — 221
Општ закон за занаетчиските дуќани на
самостојните занаетчии — — — — — 221
179. Указ за прогласување на Законот за Сојузниот комитет за туризам — — — — 225
Закон за Сојузниот комитет за туризам
225
1в0./указ за прогласување на Законот за стру- .
' чните називи и академските степени — 225
Закон за стручните називи и академските—степени
— — — — — — 225
181. Указ за прогласување на Законот за продолжување на мандатот на работничките
совети на стопанските претпријатија и на
задружните совети на земјоделските задруги
— — — — — — — —
Закон за продолжување на мандатот на
работничките совети на сто-панските претпријатија и на задружните совети на земјоделските задруги
— — — — —
182. Указ за прогласување на Законот за фондовите за ризици во трговските претпријатија за промет на земјоделски прехранбени производи — — — — — — —
Закон за фондовите за ризици во трговските претпријатија за промет на земјо
делски прехранбени производи — — —

227

227

227
227

183. Указ за прогласување на Законот за воените инвалиди од војните — — — — 228^
Закон за воените инвалиди од војните — 228
184.) Указ за прогласување на Законот за
здравственото осигурување на земјоделците
— — — — — — — — — 239
Закон за здравственото осигурување на
земјоделците
— — — — — — — 239
18'3\ Указ за прогласување ,на Законот за измени и дополненија на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните
установи
— — — — — — — —
241
Закон за измени, и дополненија на Законот
за буџетите и финансирањето на самостојните установи
— — — — — — 241
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