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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Општиот закон за организирање-
то на научните/Дејности, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 
април 1965 година и на седницата на Просветно-
-културниот собор од 26 март 1965 година. 

П. Р. бр. 258 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

I. Научни дејности 

Член 1 
Со научните дејности, со развивањето и при-

менувањето на методите на научните истражувања, 
се решаваат проблемите од интерес за материјални-
от и културниот развиток на општествената заед-
ница и се создаваат' услови за проширување и усо-
вршување на основата на општественото производ-
ство, за ослободување на трудот и за пројавување 
на творечките способности на луѓето. 

Со остварувањето на научната дејност се по-
ттикнуваат и се проверуваат творечките потфати, 
се обезбедуваат постојани заемни односи помеѓу по-
требите на општеството и научното творење, се 
подготвуваат и се усовршуваат научните и струч-
ните ,кадри и се развива меѓународната научна со-
работка. 

Член 2 
Научната мисла и научното творење се слободни. 
Научната дејност е јавна и подложна на јавна 

критика. 
Начинот на остварувањето на јавноста на науч-

ната дејност се уредува, во^согласноот со закон, со 
,статутот или друг општ акт на научната органи-

зација. 

Член 3 
Научната дејност е од посебен општествен ин-

терес. 
Со закон се определува во кои научни органи-

зации во управувањето со работите од посебен 
општествен интерес учествуваат и заинтересираните 

трагани и претставници на заинтересираните орга-
низации и на општествената заедница." 

Член 4 
Општествената заедница создава општи услови 

за развиток на научните дејности. 
Овие услови ги обезбедуваат, во рамките на сво-

ите права и должности, републиките и други опште-
ствено-политички заедници. 

Работните и други организации и нивните, здру-
женија и заедници, во" согласност со своите про-
грами и задачи, ги поттикнуваат и создаваат усло-
ви за развиток на научните дејности заради уна-
предување на истражувањата и зголемување на 
производноста на својот труд, како и заради под-
готвување и усовршување на своите научни и струч-
ни кадри. 

Член 5 
Научните институти, универзитетите и ф а к у л -

тетите, академиите на науките, научните друштва 
и други научни организации вршат научни дејности 
и се грижат за нивниот развиток, учествуваат во 
организирањето на разни форми на научни истра-
жувања и се грижат за објавувањето на резултати-
те на научната работа. 

Член 6 
. Во вршењето на научната дејност од заеднички 

интерес, научните организации се здружуваат ме-
ѓусебно и со други организации и на друг начин 
оставаруваат доброволна соработка. 

Член 7 
Заради унапредување на научните дејности и 

развивање и пројавување на своите творечки спо-
собности, научните работници се здружуваат во на-
учни друштва. 

Научните работници кои со лична работа само-
стојно вршат научни дејности можат, во согласност 
со закон, да ја здружуваат својата работа и да 
формираат привремени или потрајни работни за -
едници. 

Член 8 
Заради координирање на научните дејности, во 

федерацијата и републиката со закон се формираат 
посебни општествени тела или други органи. 

II. Организирање на научните дејности 

Член 9 
Здружена научна работа се остварува во^науч-

ни институти, во посебни истражувачки, студиски 
и други научни единици и во други форми на ор-
ганизирање на научните дејности. 

Институти и други научни организации осно-
ваат, сами или заедно, општествено-политичките 
заедници, универзитетите и факултетите, академи-
ите на науките, стопанските и други организации 
и нивните здруженија, како и групи на научни ра-
ботници. 

За основање научни организации и за вршење 
научни дејности потребни се соодветни кадри и ор-
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ганизација на научната работа, како и други со 
закон пропишани услови. 

Член 10 
Научните институти се самостојни и самоуправ-

ни работни организации 
Академиите на науките, универзитетите и ф а -

к у л т е т и т е , работните и други организации можат на 
научниот институт што го основаат да му поставаат 
определени научни задачи или други услови за вр-
шење на научната дејност, утврдени со статутот 
или со друг општ акт во согласност со закон, ако за 
остварување на тие задачи или услови му обезбедат 
потребни средства. 

Член И 
Истражувачките, студиските и други научни е-

диници (институти, развојни центри, лаборатории и 
др.) во состав на стопански и други работни орга-
низации, нивни здруженија, академии на науките, 
универзитети и факултети, д р е в н и органи и оп-
штествено-политички и други организации се са-
мостојни ,во вршењето на научната дејност. 

На научните единици може со статутот или со 
актот за нивното основање да им се определи пр-
венствено или исклучиво да се занимаваат со истра-
жувачка и друга научна работа за потребите на ор-
ганизацијата во чиј состав се наоѓаат. 

Нучните единици ги имаат самоуправните пра-
ва на работни единици утврдени со статутот или со 
друг општ акт на организацијата во чиј состав се 
Наоѓаат. 

Член 13 
Научните институти и други научни организа-

ции што ги исполнуваат условите пропишани со за-
кон, се запишуваат во посебен регистар, кој како 
јавна книга го води републичкиот орган надлежен 
за работите на науката. 

Член 13 
Научниот институт го управуваат непосредно 

членовите на неговата работна заедница. 
Остварувајќи го самоуправувањето, работните 

луѓе во научниот институт им доверуваат, во согла-
сност со законот и статутот, определени функции 
на управување на советот, научниот совет, управ-
ниот одбор и на директорот (управникот). 

Со статутот, во согласност со законот, се опре-
делува кои од овие органи на управување постојат 
во научниот институт, како и нивниот состав и де-
локруг и начинот на нивниот избор односно име-
нување. 

Во научниот институт што има работни еди-
ници, членовите на работната заедница на тие еди-
ници ги вршат своите самоуправни права, во согла-
сност со статутот, непосредно, а можат и преку по-
себни органи на управувањето. 

Во управувањето на научен институт што го 
основала друга организација можат да учествуваат, 
во согласност со законот и статутот или со актот за 
неговото основање, и определен број претставници 
на таа организација. 

Член 14 
Во секој научен институт се формира научен 

совет. 
Научниот совет ги утврдува предлозите на ис-

тражувачки планови и програми и учествува во 
нивното донесување, дава мислење за изборот на 
лица за научни и стручни звања, ја претресува ор-
ганизацијата, методите и резултатите на научната 
работа, предлага публикување на научни работи и 
врши други работи утврдени со закон и статутот. 

Научниот совет го сочинуваат претседател и 
членови, кои се избираат односно се именуваат од 
редовите на научните и стручните работници, во со-
гласност со законот и статутот. 

Член 15 
1 Научната организација самостојно го распоре-
дува доходот што го остварува со вршењето на сво-

јата дејност, на дел за задоволување на личните и 
заедничките потреби на научните и други работни-
ци и на дел што служи за проширување на матери-
јалната основа на работата. 

Општествено-политичките заедници, во рамки-
те на своите права и должности, предвидуваат за 
научните организации соодветни ослободувања од 
пропишаните придонеси и создаваат услови за ужи-
вање на други, олесненија неопходни за развивање 
на научните дејности. 

Член 16 
Научните организации можат да се спогодуваат 

за усогласувањето на своите истражувачки планови 
и програми, за заедничката работа врз проектите 
на определени научни истражувања и за вложува-
њето на свои средства во овие проекти, за школу-
вањето и усовршувањето на своите научни и струч-
ни работници и за други прашања за остварување 
на научните дејности од заеднички интерес. 

Заради унапредување на своите научни дејно-
сти и вршеше на работите од заеднички интерес, 
научните институти и други научни организации 
можат да се здружуваат во заедници. 

III. Научни работници 
Член 17 

Заради вршење на научната работа и организи-
рање на научната дејност, во науките организации 
работат научни и стручни работници. 

Според степенот на својата научна спрема и 
способност научните работници ее: асистенти, науч-
ни соработници, виши научни соработници и научни 
советници. 

Член 18 
Соработниците во научните организации се из-

бираат за едно од научните или стручните звања. 
Општите услови за избор на научните работни-

ци се: за аеистентите завршен втор степен на ф а -
култет или друга висока школа н покажана способ-
ност за научна работа; за научен соработник - за-
вршен трет степен не студии или докторат на нау-
ките и објавени научни работи или на друг начин 
покажани способности за самостојна научна работа; 
за виши научен соработник — докторат на науките 
и позначајни научни работи; за научен советник — 
докторат на науките и познати научни работи и деј-
ности од влијание врз развитокот на научната об-
ласт. 

Научните звања сами по себе не даваат право 
на заземање определено работно место и сами по 
себе не претставуваат основ за здобивање со опре-
делен личен доход. 

Работните места се определуваат според видот, 
тежината, значењето и одговорноста во извршува-
њето на програмата и задачите на научната орга-
низација, односно според поделбата на работата во 
рамките на научниот процес. Со општиот акт со кој 
се утврдуваат работните места ќе се определи за 
КОИ ОД нив како еден од условите се бара опреде-
лена научна квалификација, како и на кои од ра-
ботните места можат да бидат назначени соработ-
ници што имаат стручни звања. 

Во истражувачките и други научни единици со 
статутот можат да се предвидат определени научни 
звања и работни места за кои се бараат научни ква-
лификации. 

Со закон и со статутот се определува повторен 
избор на сите што имаат определени функции во 
научната организација. 

IV. Академии на науките и научни друштва 
Член 19 

Академиите на науките се научни организации 
кои здружуваат истакнати научни работници од си-
те области на науките и уметностите;, или од опре-
делени гранки на науките. 
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Академиите се основаат со закон, а самостојно 
го донесуваат статутот, за својата организација и 
начинот на работата. 

Задача на академиите е да ја поттикнуваат и 
развиваат научната мисла, основните научни истра-
жувања и применувањето на научните методи и 
да ги поттикнуваат, самостојно или во соработка со 
други научни организации, научните дејности и ак-
тивностите на научните организации и научните ра-
ботници. 

Академиите имаат својство на правно лице. 

Член 20 
Академијата на науките може покрај редовните 

и дописните членови, да има и странски и почесни 
членови. 

Член 21 
Научните дејности во академијата на науките се 

организираат по одделенија. 
Одделенијата на академијата можат да форми-

раат секции за одделни научни гранки или дисци-
плини, кои собираат научни работници. 

Со статутот на академијата се определува на-
чинот на соработката на одделенијата и секциите, 
а може да се предвиди и избор на соработници на 
одделението. 

Член 22 
Во академијата на науките се формира фонд за 

финансирање на програмата на научните дејности 
на академијата. 

Фондот на академијата се формира од дотации, 
од средства на фондови, од подароци и завештанија, 
како и од други извори на средства утврдени со 
закон. 

Член 23 
Научно друштво собира научни работници од 

една или повеќе области на науката и други гра-
ѓани кои според своите активности се заинтересира-
ни за научната работа во тие научни области. 

Со закон може да се определи научното дру-
штво што здружува научни работници од повеќе на-
учни области, да врши и определени задачи на ака-
демија на науките. 

Научното друштво има право да предлага кан-
дидати за избор на редовни и дописни членови на 
академијата и кандидати за соработници на одде-
ленијата на академијата. 

Научни друштва можат да бидат основани и 
за целата територија на Југославија или тие мо-
жат да се здружат во заедници на научни дру-
штва. 

Научните друштва се основаат на основачко 
собрание, кое ги донесува правилата на научното 
друштво. Иницијатива за основање научни друш-
тва може да даде и академија на науките. 

Со закон може да се определи одделни струч-
ни здруженија што собираат и научни работници 
и се занимаваат со научна работа, да имаат права 
на научни друштва. 

Научните друштва имаат својство на правно 
лице. 

Член 24 
Работните л у ѓ е в о академиите на науките и во 

научните друштва имаат со закон и со статутот о-
пределени права на самоуправување. 

V. Завршни одредби 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за организацијата на 
научната работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/57). 

Член 26 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

323. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-
НИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за Сојузниот совет за 
координација на научните дејност^ и за Сојузниот 
фонд за финансирање на научните, дејности, што 
го усвои Сојузната скупштина на4 седницата' на ; Со-
јузниот собор од 2 април 1965 година и на седни-
цата на Просветно-културниот собор од 26 март 
1965 година. 

П, Р. бр. 260 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Сојузниот совет за координација на научните 
дејности (во понатамошниот текст: Советот) е оп-
штествено тело на кое му се доверува вршење на 
определени работи од рамките на правата и дол-
жностите на федерацијата во областа на научните 
дејности. 

Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности (во понатамошниот текст: Фондот) е фонд 
на федерацијата за финансирање на определени 
научни дејности од општ општествен и научен ин-
терес, утврдени со програмата на Советот. 

Член 2 
Советот ја следи и ја проучува состојбата во 

областа на научните дејности, придонесува за усо-
гласувањето на тие дејности, им дава предлози и 
мислења на надлежните сојузни органи по праша-
њата од интерес за таа област, ја усогласува рабо-
тата на сојузните органи и организации во праша-
њата од интерес за научните дејности, ја поттикнува 
соработката помеѓу научните и други организации, 

- предлага мерки за создавање што поповолни услови 
за вршење на научните дејности, ги усогласува науч-
ните врски и соработува со странство и врши други 
работи од надлежноста на федерацијата во областа 
на научните дејности кои не се ставени во делокруг 
на други органи И организации. 

Член 3 
Советот, во согласност со целите и задачите 

утврдени со општествените планови на Југославија 
донесува рамковна програма за остварување на 
научните дејности и ги утврдува научноистражу-
вачките програми и задачи во чие финансирање 
ќе учествува федерацијата со средствата што ги из-

\ двојува во Фондот, како и критериумите и другите 
општи услови за финансирање на тие Лрограми и 
задачи. 

Член 4 
Советот обезбедува услови за евиденција за 

состојбата и развитокот на организацијата на науч-
ните дејности и го поттикнува собирањето и обја-
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вувањето на информациите од посебно значење за 
унапредувањето на научните дејности. 

Советот дава иницијативи и укажува помош, по 
правило, на предлог од научните организации или 
од групи научни работници, за остварување научни 
врски и соработка со странство и за објавување 
научни публикации и работи од општ општествен и 
научен интерес, како и за одржување симпозиуми 
и други научни собири. 

II. Совет 

Член 5 
Советот има претседател, заменик претседател 

и определен број членови. 
Претседателот и заменикот претседател ги име-

нува Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот 
извршен совет. 

Една половина од бројот на членовите на Со-
ветот именува Сојузната скупштина од редот на 
истакнатите научни и други општествени работници, 
а другите членови на Советот ги делегираат науч-
ните и други организации и органите што ќе ги 
определи Сојузната скупштина. 

Претседателот на управниот одбор на Фондот 
е член на Советот по својата положба. 

Мандатот на членовите на Советот трае четири 
години, а секоја втора година се именува односно^се 
делегира една половина од членовите на Советот. 

Член 6 
Претседателот на Советот^го претставува Сове-

тот, се грижи за спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Советот и врши други работи што 
му се доверени со закон и статутот и за кои ќе го 
овласти Советот. 

Претседателот ги свикува седниците на Сове-
тот, председава на ниб и ја организира работата 
на Советот. 

Член 7 
Советот има статут, кој го потврдува Сојузната 

скупштина. 
Со статутот на Советот се утврдуваат особено: 

делокругот, организацијата и начинот на работата 
на Советот. 

Член 8 
Советот работи и донесува одлуки во пленум. 
За вршење определени работи од својот дело-

круг Советот формира постојани или повремени 
работни тела (совети, ^амитети, одбора, комисии 
и др:) во кои, покрај членовите на Советот, именува 
и лица вон составот на Советот. 

Со статутот на Советот може на овие работни 
тела да им се довери самостојно да одлучуваат по 
определени работи од делокругот на Советот. 

Член 9 
Стручните, административните и техничките 

работи за потребите на Советот и неговите работни 
тела ги вршат стручните служби нз Советот. 

Работните луѓе што вршат работи на стручни" -
те служби на Советот ги имаат истите права на 
самоуправувањето како и работните луѓе во сојуз-
ните органи на управата. 

Член 10 
Работите од својот делокруг Советот ги врши 

самостојно, врз основа на закон и други сојузни 
прописи. 

Ш. Фонд 
Член 11 

Фондот е самостоен во своето работење и работи 
во согласност со закон и други сојузни прописи, 
како и со актите на Советот. 

Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Белград. 
Фондот го управуваат управен одбор и дирек-

тор. 

Член 12 
Фондот има статут, кој го потврдува Сојузната 

скупштина врз основа на мислење бд Советот. 
Со статутот на Фондот се утврдуваат особено: 

делокругот, организацијата и работењето, начинот'за 
утврдувањето на финансискиот план и други пра-
шања од значење за работата и работењето на 
Фондот. 

Член 13 
На Фондот од сред става на федерацијата му се 

обезбедуваат постојани средства во определен про-
цент утврден со повеќегодишниот општествен план 
на Југославија. 

Сојузната скупштина го утврдува, врз основа на 
програмата на Советот, годишниот процент на сред-
ствата за Фондот, кој не може да биде помал од 
процентот утврден со повеќегодишниот општествен 
план на Југославија. 

Член 14 
Средствата на Фондот се формираат, покрај пос-

тојаните средства од членот 13 на овој закон, и 
од средствата што федерацијата ќе ги издвои во 
Фондот заради финансирање на определени задачи 
што не се предвидени со програмата на Советот, од 
кредитите добиени од банките, од средствата што 
Фондот ќе ги оствари од работни и други организа-
ции и органи, од интересот на кредитите дадени од 
Фондот и од интересот на слободните средства на 
Фондот вложени ка ј банките, од провизијата што 
ќе ја оствари Фондот со своето работење и од други 
извори определени со сојузен закон. 

Член 15 
Средствата на Фондот се користат врз основа на 

финансискиот план на Фондот. 
Финансискиот план на Фондот се донесува во 

согласност со програмата на Советот и со општите 
услови. 

Со финансискиот план на Фондот се опреде-
луваат особено: распоредот на средствата на Фондот 
за финансирање на научноистражувачките програми 
и задачи и други научни активности, начинот и 
условите за користење на средствата, делот на сред-
ствата со кој непосредно располага Советот за фи-
нансирање на работите од членот 4 став 2 на овој 
закон, како и средствата за потребите на работењето 
на Фондот. 

Финансискиот план на Фондот се донесува за 
една година, а може да се донесе и за подолг 
период. 

Финансискиот план на Фондот го потврдува 
Сојузната скупштина, врз основа на мислење од 
Советот. 

Член 16 
Средствата на Фондот се даваат, во согласност 

со програмата на Советот и со општите услови, со 
обврска за враќање или без оваа обврска, за фи-
нансирање на научноистражувачките програми и 
задачи и други научни активности, инвестициите и 
обезбедувањето на опрема, како и на образованието 
на научните кадри. 

Член 17 
Кредитите од средствата на Фондот се даваат 

под условите кои се поповолни од општите услови 
под кои деловните банки меѓусебно и на другите 
работни организации им даваат кредити. 

Овие поповолни услови ги утврдува Сојузниот 
извршен совет, на предлог од Советот. 

На кредитите што се даваат од средствата на 
Фондот се применуваат општите прописи за креди-
тите, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 18 
Средства на Фондот се даваат под услов во фи-

нансирањето да учествува и корисникот со свои 
или со здружени средства. 

Со програмата на Советот или со општите ус-
лови се определуваат програмите и задачите или 
други научни активности кои во целина се финан-
сираат од средствата на Фондот. 
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Средства од Фондот можат да се дадат и за 
учество во финансирањето на задачите и други 
научни активности за кои деловните банки одобру-
ваат кредити, како и за покривање на разликата во 
височината на интересот помеѓу кредитите што ги 
одобруваат деловните банки и кредитите што се 
одобруваат од средствата на Фондот. 

Член 19 
Управниот одбор на Фондот го сочинуваат прет-

седател и определен број членови^ 
Претседателот и членовите на управниот одбор 

на Фондот ги именува Сојузната скупштина, на 
предлог од Советот. Членовите на управниот одбор 
се именуваат од редовите на научни и други општес-
твени работници, како и од редовите на определени 
научни организации и нивни здруженија. 

Директорот на Фондот е член на управниот од-
бор на Фондот по својата положба. -

Мандатот на членовите на управниот одбор на 
Фондот трае четири години, а секоја втора година 
се именува една половина од членовите на управ-
ниот одбор. 

Член 20 
Управниот одбор на Фондот: 
1) го донесува статутот на Фондот; 
2) донесува финансиски план и ја утврдува 

завршната сметка на Фондот; 
3) ги утврдува поблиските услови за давање 

средства од Фондот, во согласност со програмата на 
Советот и со општите услови и со финансискиот 
план на Фондот; 

4) распишува конкурс за давање средства од 
Фондот и донесува одлуки за давање средства од 
Фондот, во согласност со програмата на Советот; 

5) го следи извршувањето на финансискиот план 
и на договорите врз основа на кои се дадени сред-
ства од Фондот; 

6) одлучува за задолжувањето на Фондот; 
7) врши и други работи определени со сојузен 

закон и со статутот на Фондот. 

Член 21 
Работењето на Фондот го раководи директор. 
Директорот го претставува и го застапува Фон-

дот, ги извршува одлуките на управниот одбор на 
Фондот, склучува договори за давање средства од 
Фондот и врши други работи определени со статутот 
на Фондот. 

Директорот го именува Сојузниот извршен со-
вет, на предлог од Советот. 

Директорот ^а својата работа одговара пред 
Сојузниот извршен совет, Советот и управниот 
одбор на Фондот. 

Директорот може да го запре извршувањето на 
одлуки на управниот одбор на Фондот ако смета 
дека не се во согласност со заксн и со други пропи-
си, со програмата на Советот и со финансискиот план 
на Фондот, со тоа што е должен да го извести за тоа 
Сојузниот извршен совет кој, по претходно приба-
вено мислење од Советот, донесува конечна одлука. 

Директорот може да има помошник, кого го 
именува управниот одбор на Фондот, на предлог од 
директорот. 

Член4 22 
Стручните и административните работи на Фон-

дот ги врши работната заедница на Фондот. 
Членовите на работната заедница на Фондот ги 

имаат правата на самоуправувањето што, согласно 
со важечките прописи, ги имаат членовите на 
работната заедница на деловните банки. 

Средствата со кои располага работната заедница 
на Фондот се состајат од провизијата за вршење 
на стручните и административните работи на Фон-
дот и од други извори4 на средства утврдени со 
финансискиот план на Фондот. 

IV. Постапка за добивање средства 

Член 23 
Средствата од Фондот се даваат врз основа на 

конкурс. 
На конкурсот за давање средства од Фондот 

можат да учествуваат научни о,рганизации, нивни 
здруженија, групи на научни работници и одделни 
научни работници. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на средствата на Фондот со кои непосредно 
располага Советот. 

Член 24 
Конкурсот за давање средства од Фондот е 

јавен. 
Конкурсот за давање средства од Фондот го рас-

пишува управниот одбор на Фондот. 
Фондот го објавува конкурсот во „Службен 

лист на СФРЈ'Г или на друг начин кој обезбедува 
јавност на конкурсот, 

Во објавата за конкурсот мораат да се наведат 
условите под кои се даваат средствата од Фондот. 

Рокот за поднесување на барања за давање 
средства од Фондот не може да биде пократок од 
45 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Подносителот на барањето за давање средства 
од Фондот е должен кон пријавата за учество на 
конкурсот да ја приложи документацијата што' е 
определена со конкурсот. 

Ако Советот најде дека објавениот конкурс не 
е во согласност со неговата програма и со општите 
услови, може да го запре конкурсот до истекот на 
конкурсниот рок, со тоа што е должен за тоа да го 
извести Сојузниот извршен совет, кој донесува ко-
нечна одлука. 

Член 25 
, За распишување на конкурсот и за оценување 

на барањата на учесниците во конкурсот, управниот 
одбор на Фондот именува членови на конкурсната 
комисија од редовите на научните и стручните ра-
ботници, од листата што ја утврдува Советот. 

Член 26 
Фондот е должен за своите одлуки донесени во 

врска со конкурсот да ги извести учесниците во 
конкурсот, Советот и јавноста. 

Секој учесник во конкурсот и секој заинтере- 1 

сиран орган или организација можат да му поднесат 
приговор на Советот ако сметаат дека е повреден 
нивниот интерес или дека одлуката не е во соглас-
ност со програмата на Советот, со општите услови 
или со финансискиот план на Фондот. 

Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од 
денот на известувањето за одлуката. 

Советот може одлуката, против која е поднесен 
приговор, да ја потврди или поништи. 

При решавањето по приговорот, не се примену-
ваат одредбите од Законот за општата управна пос-
тапка. 

Член 27 
Со учесниците во конкурсот Фондот склучува 

писмен договор. 
Член 28 

Фондот врши контрола на наменската употреба 
на средствата што ги договорил. 

Фондот има право да го разгледува користењето 
на средствата што ги договорил и корисниците на 
тие средства се должни, на барање на Фондот, да 
му ги дадат податоците ^ да му овозможат разгле-
дување на документацијата од кои може да се 
утврди дали средствата на Фондот се користат за 
намените за кои се договорени. 

Ако корисникот не ги користи средствата на 
Фондот за намените' за кои се уговорени или не ги 
извршува другите обврски утврдени со договорот, 
Фондот може да го раскине договорот и да бара 
употребените средства делумно или во целина да ги 
врати. 
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Член 29 
. За извршувањето на финансискиот план управ-

ниот бдбор на Фондот донесува завршна сметка. 
Завршната сметка на Фондот ја потврдува Со-

јузната скупштина, 
Управниот одбор на Фондот е должен да му 

поднесува на Советот годишен извештај за своето 
работење. 

V. Завршни одредби 
Член 30 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за Сојузниот фонд за 
научна работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60) 

Член 31 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

324. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ СО УСТАВОТ НА ПРОПИСИТЕ ЗА У-

СТАНОВИТЕ ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ СОЈУЗНИ 
ОРГАНИ 

Се прогласува Законот за усогласување со Уста-
вот на прописите за установите што ги основале со-
јузни органи, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 го-
дина и на седницата на Организационо-прлитичкиот 
собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 287 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО УСТАВОТ НА ПРОПИ-

СИТЕ ЗА УСТАНОВИТЕ ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ 
СОЈУЗНИ ОРГАНИ 

Член 1 
Установите што сојузните органи со прописите 

и други акти донесени врз основа на сојузни закони 
ги основале, продолжуваат со работа во согласност 
со одредбите на овој закон, и тоа: 

I. Установи во областа на образованието 
1) Југословенскиот завод за проучување школ-

ски и просветни прашања, чија организација и ра-
бота се регулирани со Уредбата за Југословенскиот 
завод за проучување школски и просветни праша-
ња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63); 

2) Сојузниот центар за^наставен и културно-про-
светен филм, основан со Одлуката на Сојузниот 
извршен совет за оснивање Сојузен центар за на-
ставен и културно-просветен филм („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 50/56); 

3) Заводот за училишна опрема, чија органи-
зација и работа се регулирани со Уредбата за За-
водот за училишна опрема („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62); 

4) Вишото статистичко училиште, основано со 
Уредбата за Статистичкото училиште („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/58 и 47/60); 

5) Вишото управно училиште за внатрешни ра-
боти, основано со Уредбата за Вишото управно учи-
лиште за внатрешни работи („Стѓужбен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/57 и 13/60); 

6) Вишата школа за цивилна заштита, основана 
со Уредбата за Вишата школа за цивилна заштита 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60); 

7) Хидрометеоролошката школа, основана со 
Уредбата за оснивање Средна хидрометеоролошка 
школа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/48), која 
во согласност со прописите за стручните училишта 
ја продолжи работата под назив Хидрометеоро-
лошка школа. 

II. Установи во областа на културата 
8) Југословенскиот библиографски институт, 

чија организација и работа се регулирани со Уред-
бата за Југословенскиот библиографски институт 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/62); 

9) Југословенскиот институт за заштита на кул-
турните споменици, чија организација и работа се 
регулирани со Уредбата за Југословенскиот инсти-
тут за заштита на културните споменици („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/63); ' 

10) Музејот на револуцијата на народите на Ју -
гославија, основан со Уредбата за основувањето и 
и работата на Музејот на револуцијата на народите 
на Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60); 

11) Музејот Никола Тесла, основан со-Решени-
ето за оснивање Музеј „Никола Тесла" („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/52); 

12) Југословенската концертна агенција, основа-
на со Одлуката за Југословенската концертна аген-
ција како установа со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/57); 

13) Издавачкиот завод „Југославија", основан 
со Уредбата за Издавачкиот завод „Југославија" 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/62); 

14) Југословенската кинотека, основана со Уред-
бата за Југословенската кинотека („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 39/62). 

III, Установи во областа на науката 

15) Институтот „Руѓер Бошковиќ" во Загреб, 
Нуклераниот институт „Јожеф Штефан" во Љуб-
љана и Институтот за нуклеарни науки „Борис 
Кидрич" во Винча, основани со Решението за инсти-
тутите „Борис Кидрич" во Винча, „Руѓер Бошко-
виќ" во Загреб и , ,Јожеф Штефан" во Љубљана, 
како установи со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/55 и 29/56); 

16) Заводот за нуклеарни суровини, основан со 
Уредбата за оковувањето и работата на Заводот 
за нуклеарни суровини („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/61); 

17) Југословенскиот институт за економски ис-
тражувања, основан со Уредбата за Југословенскиот 
институт за економски истражувања („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/62); 

18) Институтот за% општествени науки, основан 
со Уредбата за Институтот за општествени науки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/57 и 12/62); 

19) Институтот за изучување на работничкото 
движење во Белград, основан со Уредбата за Ин-
ститутот за изучавање на работничкото движење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/61); 

20) Институтот за меѓународна политика и сто-
панство, чиј'а организација и работа се регулирани 
со Уредбата за Институтот за меѓународна политика 
и стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр 16/62); 

21) Институтот за наспоредно право, основан со 
Уредбата за Институтот за насиоредно право („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/62); 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 
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22) Југословенскиот лексикографски завод, чија 
организација и работа се регулирани со Уредбата 
за Југословенскиот лексикографски завод („Слу-
жбен лист на ФНРЈ% бр. 42/62); 

23) Институтот за криминолошки и кримина-
листички истражувања, основан со Уредбата за Ин-
ститутот за криминолошки и криминалистички ис-
тражувања („Службен лист на ФНРЈ4 ' , бр. ^4/60, 
16/62 и 4/63); 

24) Геомагнетскиот институт, основан со Уред-
бата за Геомагнетскиот институт („Службен лист нз 
ФНРЈ", бр. 16/62). 

IV. Установи во областа на здравствената заштита 

25) СОЈУЗНИОТ институт за рехабилитација, ос-
нован со Одлуката з а Сојузниот институт за ре-
хабилитација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/57); 

26) Болницата ,Др Драгиша Машовиќ", осно-
вава со Решението за Болницата „Др Драгиша Ми- , 
шовиќ" во Белград, како здраствена установа со 
самостојно финансирање ( „ С л у ж б е н о с т на ФНРЈ", 
бр. 31/Ѕ5); 

27) Поликлиниката на Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи, основана со Решението за 
Поликлиниката на сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни работи, во Белград, како здрав-
ствена установа со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/55); 

28) Санаториумот за туберкулоза „Похорски 
Двор" во Коче ка ј Марибор, чија организација и 
работа се регулирани со Решението за Санатори-
умот за туберкулоза „Поморски Двор" во Хоче ка ј 
Марибор („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55); 

29) Природните лекувалишта: „Палас" во Лу-
чице к а ј Петровац на море, Природно лекувалиште 
во Зѕечево, „Спомеи-дом" во Мраковица на Козара 
и „Триглав" во Долна Мојстрана, основани со Од- 4 

луката за осветување на здравствените установи за 
лекување на воените инвалиди од војните („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 25/59). 

V. Установи во областа на информациите 

30) Новинската агенција „Танјуг", чија органи-
зација и работа се регулирани со Уредбата за Но-
винската агенција Танјуг („Службен лист на ФНРЈ4 ', 
бр. 12/62 и 52/62); 

31) Новинската установа Службен лист на Ф е -
деративна Народна Република Југославија, чија ор-
ганизација и работа се регулирани со Уредбата за 
Новинската установа Службен лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/62); 

32) Филмски новости, чија организација и ра-
бота се регулираш! со Уредбата за Филмски но-
вости („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/62). 

VI. Установи во областа на сообраќаат 

33) Југословенскиот регистер, на бродовите, чија 
организација и работа се регулирани со Уредбата 
за Југословенскиот регистар на бродовите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/62); 

34) Установата за одржување на поморските 
пловни патишта, основана со Уредбата за Устано-
вата за одржување на поморските пловни патишта 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62); 

35) Установата за одржување на внатрешните 
пловни патишта, основана со Уредбата за ,Уста-
новата за одржување на внатрешните пловни па-
тишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62). 

VII. Други установи 

36) Југословенскиот завод за физичка култура^ 
основан со уредбата за Југословенскиот завод за 
физичка култура („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/63); 

37) Југословенскиот завод за стандардизација, 
основан со Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60); 

38) Југословенскиот завод за продуктивност на 
трудот, чија организација и работа се регулирани 
со Уредбата за организацијата и работата на Југо-
словенскиот завод за продуктивност на трудот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/61); 

39) Југословенскиот центар за техничка и науч-
на документација, основан со Решението за Југо-
словенскиот центар за техничка и научна докумен-
тација како установа со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр, 47/54 и 31/60); 

40) Заводот за фотограметрија, чија организа-
ција и работа се регулирани со Уредбата за Заво-
дот за фотограметрија (^Службен "лист ,на ФНРЈ", 

' бр. 16/62). 
Установите од ставот 1 на овој чден продол-

жуваат со работа според општите прописи за уста^ 
новите, ако со овој или со посебен ,закон за оддел-
ни установи не е определено поинаку, 

Член 2 
Установите наведени во членот 1 на овој закон 

продолжуваат со работа под исто име (назив) и ги 
вршат задачите и дејностите определени во актот 
за 4 нивното основање односно со прописот за нив-
ната организација и работа, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Сојузниот центар за наставен и културно-про-
светен филм продолжува со работа под името Ју-
гословенски центар за наставен и културно-просве-
тен филм, а Сојузниот институт за рехабилитација 
— под името Институт за рехабилитација. 

Член 3 
Дејностите односно работите од членот 1 точ. 1 

до 12 и 14 до 40 на овој закон со кои се остваруваат 
основните задачи на тие установи утврдени со актот 
за7 нивното основање, односно со прописот за нив-
ната организација и работа, се од посебен опште-
ствен интерес. 

Од посебен општествен интерес е и дејноста на 
Сојузниот завод за урбанизам и комунални и стан-
бени работи со која се остваруваат основните за-
дачи -на тој Завод. 

Член 4 
Во установите од членот 1 на овој закон кои 

според одредбите на посебен сојузен закон или овој 
закон вршат дејност односно работи од посебен оп-
штествен интерес, во управувањето со работите од 
посебен општествен интерес што се определени со 
овој закон учествуваат и претставници на заинте-
ресираните органи и организации и на општестве-
ната заедница (во понатамошниот текст: опште-
ствена претставници) во согласност со одредбите на 

- овој закон и статутот на установата. 

Член 5 
Работи од посебен општествен, интерес во кои 

во одлучувањето учествуваат и општествени прет-
ставници се: донесувањето на статут, освен делот 
за организацијата на работата и за распределбата 
на доходот, одлучувањето за распределба на до-
ходот на дел за лични доходи и заеднички потреби 
на работниците и на дел за проширување на мате-
ријалната основа на работата и развојот на уста-
новата, донесувањето на планот за работа и про-
грамата за развој, разгледувањето на работата и 

, извршувањето на задачите на установата во рабо-
тите од посебен општествен интерес, именувањето 
на членови на конкурсна комисија за именување 
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директор и членови на комисија за разгледување на 
предлози за разрешување директор, именувањето 
и разрешувањето на директор, како и други работи 
кои како такви се определени со закон. 

Во Југословенскиот регистар на бродовите од 
посебен општествен интерес е и донесувањето на 
техничките правила со кои се утврдуваат технич-
ките услови за изградба и класификација на бро-
дови и други пловни објекти. 

Член 6 V 
Општествените претставници што учествуваат 

во одлучувањето за работиве од посебен опште-
ствен интерес што се определени со овој закон, ги 
делегираат односно ги именуваат органите и ра-
ботните и други организации, што ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Бројот на општествените претставници го оп-
ределува Сојузниот извршен совет. Бројот на овие 
претставници не. може да биде поголем од една 
половина од бројот на членовите на советот што 
ги избира работната заедница на установата. 

Член 7 
Општествените претставници од членот 6 на 

овој закон учествуваат во одлучувањето како чле-
нови на советот на установата, ако со овој закон не 
е определено поинаку. ' 

Општествените претставници учествуваат во од-
лучувањето на седница на советот на која прису-
ствуваат мнозинството од членовите на советот што 
ги избира работната заедница на установата и мно-
зинството од општествените претставници, а од-
луките се донесуваат со мнозинство гласови на при-
сутните членови на советот. 

Ако тоа го бара најмалку половина општестве-
ни претставници што присуствуваат на седницата 
ца советот, општествените претставници гласаат 
одвоено од членовите на советот што ги избира ра-
ботната заедница на установата. 

Член 8 
Во Издавачкиот завод „Југославија" и во уста-

новата „Филмски новости" општествените претстав-
ници учествуваат, во согласност со посебен за^он, 
како членови на посебен орган на управувањето. 

Член 9 
Кога општествените претставници гласаат одво-

ено од членовите на советот што ги избира работна-
та заедница на установата, или кога според одред-
бите на овој закон општествените претставници со-
чинуваат посебен орган на управување, одлуката се 
смета донесена ако за неа гласало мнозинството од 
тие претставници и мнозина вото од членовите на 
советот што ги избира работната заедница на уста-
новата. 

Член 10 
Ако не дојде до согласност помеѓу општестве-

ните претставници и членовите на советот што ги 
избира работната заедница на установата, се фор-
мира заедничка комисија на која и се доверува 
да го разгледа спорното прашање и да состави 
предлог за неговото решавање. Во комисијата се 
определуваат еднаков број членови општествени 
претставници и ^членови на советот што ги избира 
работната заедница на установата. 

Ако заедничката комисија не постигне соглас-
ност или нејзин предлог не биде усвоен на седни-
цата на советот, се формира нова комисија, во 
која еднаков број членови определуваат опште-
ствените претставници и членовите на советот што 
ги избира работната заедница на установата, а 
претседателот на комисијата го именува Сојузниот 
извршен совет или органот што тој ќе го определи. 
Одлуката на оваа комисија, која се донесува со 
мнозинство гласови на нејзините членови е ко-
нечна. 

Член 11 
Директорите на установите наведени во членот 

3 став 1 на овој закон ги именува и ги разрешува 
советот на установата, ако со овој закон за од-
делни установи не е предвидено поинаку. 

Директорите на установите наведени во чле-
нот 1 став 1 точ. 1, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 
37, 38 и 40 и во членот 3 став 2 од овој закон ги 
именува советот на установата во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Член 12 
По исклучок од одредбите на чл. 4 до 7 и 11 

од овој закон, на Југословенскиот центар за наста-
вен и културно-просветен филм, Заводот за учи-
лишна опрема, Вишото статистичко училиште, 
Југословенската концертна агенција, Установата 
за одржување на поморските пловни патишта и 
Установата за одржување на внатрешните пловни 
патишта се применуваат следните одредби: 

планот и програмата за работа и развој на 
Југословенскиот центар за наставен и културно-
просветен филм и планот и програмата за работа 
на Заводот за училишна опрема, се донесуваат во 
согласност со Југословенскиот завод за проучува-
ње школски и просветни прашања, а планот и 
програмата за работа и развој на Југословенската 
концертна агенција, доколку се однесува на раз-
мена на гостувања со странство — во согласност 
со Комисијата за културни врски со странство. 

Членовите на конкурсната комисија за имену-
вање директор и членовите на комисијата за раз-
гледување предлог за разрешување на директорот 
на Југословенскиот центар за наставен и културно-
просветен филм и на директорот на Заводот за 
училишна опрема, наместо општинското собрание, 
ги именува сојузниот" секретар за образование и 
култура, а членовите на конкурсната комисија за 
именување односно разрешување директор на Ју-
гословенската концертна агенција — претседателот 
на Комисијата за културни врски со странство. 

Именувањето односно разрешувањето на ди-
ректор на Вишото статистичко училиште се врши 
во согласност со генералниот директор на Сојуз-
ниот завод ,за статистика, именувањето односно 
разрешувањето на директор на Хидрометеоролош-
ката школа — во согласност со директорот на Со-
јузниот хидрометеоролошки завод, а именувањето 
и разрешувањето на директор на Установата за 
одржување на поморските пловни патишта и на 
Установата за одржување на внатрешните пловни 
патишта — во согласност со сојузниот, секретар за 
сообраќај и врски. 

Член 13 
Статутите на установите наведени во членот 

1 став 1 точ. 1, 5, 6, 15, 16, 18-до 20, 22 до 24, 30, 
31, 33 до 35, 37, 38 и 40 и во членот 3 став 2 од 
овој закон ќ се поднесуваат, пред конечното усво-
јување, на разгледување на Сојузната скупштина. 

Член 14 
Надзор над законитоста на работата на уста-

новите наведени во членот 1 став 1 точ. 1, 5, 6, 10, 
33 до 38 и 40 и во членот 3 став 2 од овој закон 
вршат сојузните органи на управата надлежни за 
областа на која се однесува дејноста на установата, 
а надзор над законитоста на работата на устано-
вите од членот 1 став 1 точ. 15 до 24 на овој закон 
— Советот за координација на научните дејности. 

Надзор над законитоста на работата на Новин-
ската установа Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (член 1 став 
1 точка 31) во поглед на издавањето на службените 
весници и други службени публикации за потреб-
ите на сојузните органи врши Сојузниот секрета-
ријат за информации. 

Член 15 
Вишата школа за цивилна заштита ја продол-

жува работата под името „Виша школа за цивилна 
одбрана". 
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Задача на Вишата школа за цивилна одбрана 
е стручно да ги оспособува кадрите за вршење 
работи на цивилна одбрана во органите на упра-
вата за цивилна односно народна одбрана и во 
други органи на државната управа, установи и ор-
ганизации за кои е потребна виша стручна спрема, 
како и да работи на посебно стручно усовршување 
на службениците што вршат работи на цивилна 
одбрана. 

Државниот секретаријат за народна одбрана го 
потврдува статутот на Вишата школа за цивилна 
одбрана, го одобрува нејзиниот план и програма и 
врши надзор над законитоста на нејзината работа. 

Директорот на Вишата школа за цивилна од-
брана го именува државниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 16 
Одредбите на прописите наведени во членот 1 

од овој закон што се однесуваат на името (нази-
вот), седиштето, задачите и дејностите, како и на 
јавните овластувања на установите од тој член 
остануваат во сила, а со денот на влегувањето во 
сила на овој закон престануваат да важат одред-
бите на тие прописи што се однесуваат на органи-
зацијата, органите на управувањето и- нивниот де-
локруг и на финансирањето на тие установи, како 
и сите други одредби на тие прописи што се во 
спротивност со одредбите на овој закон или на 
Основниот закон за установите. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

325. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ 

СПОРОВИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за управните -спорови, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 март 1965 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 2 април 1965 годи-
на. 

П. Р. бр. 298 
4 април 1965 година' 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за управните 
спорови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/52 и 15/53) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и во него се вршат 
измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 

Член 1 
Во Законот за управните спорови членот 1 се 

менува и гласи: 
„Заради обезбедување на судската заштита на 

правата на граѓаните, работните и други организа-
ции и општествено-политичките заедници, како и 

заради обезбедување на законитоста, судовите во 
управните спорови одлучуваат за законитоста на 
актите со кои државните органи и организации, во 
вршењето на јавните овластувања, решаваат за пра-
вата и обврските во поединечни управни работи." 

Член 2 
Во членот 2 ставот 2 се заменува со четири 

нови става, кои гласат: 
„Државен орган, ,организација, погон, друга еди-

ница или огранок на работна или друга организција, 
заедница (село, неселба и сл.) или група лица, иако 
немаат својство на правно лице, можат да поведат 
управен спор ако можат да бидат носители на пра-
вата и обврските за кои се решавало во управната 
постапка. 

Кога орган на општествено-политичка заедница 
или организација решавал во прв. степен во опре-
делена управна работа, а по жалбата против таков 
акт решавал орган на друга општествено-политичка 
заедница односно организација, управен спор про-
тив второстепениот акт може да поведе и заедница-
та односно организацијата чиј орган решавал во прв 
степен, ако смета дека со второстепениот акт е по-
вредено нејзино самоуправно право. 

Ако е со управен акт повреден закон во корист 
на поединец или работна и друга организација, уп-
равен спор може да поведе надлежниот јавен об-
винител или друг со закон овластен орган. 

Управен спор може да поведе и јавен право-
бранител кога со управниот акт е повреден закон 
на штета на општествено-политичката заедница од-
носно установата што ја застапува тој според за-
конот." 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Управните спорови ги решаваат републичките 

врховни судови и Врховниот суд на Југославија. 
Врховниот воен суд ги решава управните спо-

рови во случаите определени со овој закон. 
Во управните спорови врховните судови одлучу-

ваат во совети составени од тројца судии." 

Член 4 
Во членот 4 зборовите: „за државните органи" 

се бришат. 
Член 5 

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

државните органи важат и за работните и други 
организации кога во вршењето на јавни овластува-
ња решаваат во управни работи." 

Член 6 
Во членот 5 ставот 2 се менува и гласи: 
„Управен акт во смисла на овој закон е акт 

со кој државен орган, работна или друга организа-
ција, во вршењето на јавни овластувања, решава 
за некое право или обврска ма определен поединец 
или организација во некаква управна работа." 

Член. 7 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Управен спор не може да се води: 
1) против актите донесени во ,работите во кои 

судска заштита е' обезбедена вон управен спор; 
2) против актите донесени во работите за кои 

по изрична одредба од сујузен закон не може да сз 
води управен спор"; 

3) во работите за кои, непосредно врз основа 
на уставни овластувања/ одлучува Сојузната скуп-
штина или републичкото' собрание односно нивни 
собори, или Претседателот на Републиката; 

4) во дисциплинските работи. 
Во работите од точ. 2 и 4 на ставот 1 од овој 

член може да се води управен спор кога државен 
орган, работна или друга организација при донесу-
вање на управен акт ги пречекорила границите на 
надлежноста." 
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Член 8 
Во членот И ставот 2 се брише. 

Член 9 
Во членот 12 став 1 зборовите: „на работниот 

колектив како целина иЛ% неговиот непосреден ин-
терес заснован врз закон" се заменуваат со зборо-
вите: „или непосреден интерес на работната за-
едница како целина или на нејзин дел заснован врз 
закон". 

Станот 2 се брише. 

Член 10 
Во членот 14 став 2 зборот: „повисок" се заме-

нува со зборовите: „од повисок степен". 

Член 11 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Врховниот суд на Југославија одлучува по 

тужбите против управните акти на сојузните ор-
гани и организации што вршат јавни овластувања 
на територијата на цела Југославија. 

Републичкиот врховен суд одлучува по тужбите 
против управните акти на сите други органи и ор-
ганизации. 

Врховниот воен суд одлучува по тужбите про-
тив управните акти на воените органи." 

Член 12 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Против одлуката на републичкиот врховен 

суд и Врховниот воен суд не е дозволена жалба, 
ако со посебен сојузен закон во определени работи 
не е предвидено да може да се изјави жалба." 

Член 13 
По членот 18 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 18а 

Во случаите на повреда на право на самоупра^ 
вување утврдено со Уставот или на друго основно 
право или слобода на граѓани или работна и дру-
га организација, странката може во рок од триесет 
дена од денот на доставуваното на одлуката од ре-
публичкиот врховен суд односно од Врховниот воен 
суд да поднесе, како вонредно правно средство, ба-
рање Врховниот суд на Југославија да ја испита 
одлуката на републичкиот врховен суд односно на 
Врховниот воен суд донесена во управен спор. 

Пред донесувањето на одлуката по барањето, 
Врховниот суд на Југославија ќе и го достави на 
противната странка барањето, ако е благовреме-
но поднесено, која може во рокот што ќе го опреде-
ли судот да му поднесе на судот одговор на бара-
њето. 

Со одлуката на Врховниот суд на Југославија 
со која се уважува барањето може одлуката на ре-
публичкиот врховен суд односно на Врховниот воен 
суд да се укине, поништи или преправи. 

За барањето според ставот 1 од овој член Врхов-
ниот суд на Југославија одлучува во совет соста-
вен од пет судии 

Член 186 
Против одлуката на републичкиот врховен суд 

односно на Врховниот воен суд донесена во упра-
вен спор надлежниот јацзен обвинител може да по-
днесе барање за заштита на законитоста до Врхов-
ниот суд на Југославија, ако е со таа одлука сто-
рена потешка повреда на сојузен закон. 

Барањето за заштита н% законитоста против од-
луката на републичкиот врховен суд го поднесува 
сојузниот јавен обвинител, а против одлуката на 
Врховниот воен суд — воениот обвинител на Југо-
словенската народна армија. 

Барањето за заштита на законитоста се подне-
сува во рок од три месеци од денот кога на странки-
те им е доставена одлуката на републичкиот вр-
ховен суд односно на Врховниот воен суд. 

Во поглед на одлучувањето по барањето за за-
штита на законитоста се применуваат одредбите од 
членот 18а ст. 2 до 4 на овој закон." 

Член 14 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Врховните судови самите одлучуваат за сво-

јата надлежност по управните спорови. 
Судрувањата на надлежноста помеѓу републич-

ките врховни судови, како и помеѓу овие судови 
и Врховниот воен суд, ги решава Врховниот суд 
на Југославија. 

Решението на Врховниот суд на Југославија со 
кое управен спор се предава во надлежност на ре-
публички врховен суд или Врховниот воен суд е 
задолжително за овие судови." 

Член 15 
Во членот 25 зборовите: ,,во секој стадиум на 

постапката" се бришат, а по зборовите: „се откаже 
од тужбата" се додаваат зборовите: „се до донесу-
вањето на одлуката". 

Член 16 
Членот 38 се брише. 

Член 17 
Во членот 40 ставот 3 се менува и гласи: 
„Кога судот ќе најде дека оспорениот управен 

акт треба да се поништи, може, ако природата на 
работата го дозволува тоа и ако податоците на по-
стапката даваат сигурен основ за тоа, со пресуда 
да ја реши самата управна работа. Таквата пре-
суда во се го заменува поништениот акт." 

Член 18 
Во членот 42 став 1 во првата реченица по 

зборовите: „поука за жалбата" се става запирка и 
се додаваат зборовите: „ако е жалбата дозволена". 

Член 19 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Со жалба до Врховниот суд на Југославија 

може да се побиваат пресуда и решение на репу-
бличкиот ' в р е в е н суд или на Врховниот воен суд 
само кога е тоа предвидено со сојузен закон." 

Член 20 
Во членот51 став 1 точка 5 на крајот точката 

се заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова точка 6, која гласи: 

„6) ако на заинтересираното лице не му била 
дадена можност да учествува во управниот спор." 

Член 21 
Во членот 56 став 4 по зборовите: „и за главна-

та ствар" зборовите: „а според околностите на слу-
чајот може за главната сгвар да се реши и со од- / 
делна пресуда, кога одлуката со која обновувањето 
се дозволува стане правосилна" се бришат. 

Член 22 
Во членот 59 зборовите: „правилата за поста-

пувањето на судовите во граѓанските спорови" се 
заменуваат со зборовите: „одредбите од Законот за 
процесната постапка". ѕ 

Член 23 
Членот 60 се брише. 

Член 24 

Во членот 61 зборовите: „парнична страна" се 
заменуваат со зборот: „странка". 

Член 25 
Членот 62 се брише. 

Член 26 
Во членот 63 ставот X се брише. 
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Член 27 
Во членот 64 став 2 зборовите: -,повисокиот др-

жавен орган" се заменуваат со зборовите: „органот 
што врши надзор". 

Член 28 
Во членот 65 став Г во првата реченица зборот: 

„писмена" се брише. 
Во ставот 2 во четвртата реченица зборовите: 

„повисокиот државен орган" се заменуваат со збо-
ровите: „органот што врши надзор". 

Ставот 3 се брише, 

Член 29 
Чл. 67 до 71а се бришат. 

х 
Член 30 

Во сите одредби на законот зборовите: „врхов-
ниот суд на народната" република" се заменуваат со 
зборовите: „републичкиот врховен суђ", зборовите: 
,.Врховниот суд на ФНРЈ" — со зборовите: „врхов-
ниот суд на Југославија", зборовите: „околиски суд41 

— со зборовите: „општински суд", зборовите: „суд-
ски службеник^ — со зборовите: „работник во суд", 
во соодветно членување. 

Член 31 
Управните спорови поведени до денот на вле-

гувањето во сила на овој закон ќе се расправат 
според досегашните прописи. 

Член 32 
До донесувањето ^ на закон со кој ќе се уреди 

постапката за заштита на право на самоуправува-
ње утврдено со Уставот или на друго основно пра-
во или слобода, ако е такво право или слобода по-
вредено со конечен поединечен акт а не е предви-
дена друга судска заштита, за барањето за заштита 
на тоа право или слобода одлучува надлежниот 
врховен суд 

Во постапката по барањето од ставот 1 на овој 
член согласно се применуваат одредбите од овој 
закон. 

Ако е поединечен акт донесен по влегувањето 
во сила на Уставот, рокот за поднесување на бара-
њето од ставот 1 на овој член, ако започнал да тече 
пред влегувањето во сила на овој ^закон, не може 
да истече пред да измине еден месец од денот на не-
говото влегување во сила, 

Член 33 
До донесувањето на закон со кој ќе се регулира 

заштитата на правата на самоуправувањето утвр-
дени со Уставот и на другите основни права и сло-
бода. кога овие права и слободи се повредени со 
дејствие на службено лице во орган на управата 
односно на одговорното лице во работна или друга 
организација' со кое противно на законот непосредно 
му се спречува или ограничува на определен поеди-
нец или на организација вршењето на такво право 
или слобода, заштитата на овие права и слободи се 
обезбедува во постапката предвидена во чл. 34 до 
42 на овој закон, ако не е обезбедена друга судска 
заштита. 

Член 34 
Во предлогот за заштита поради незаконито деј-

ствие ќе се наведат дејствието, местото и времето 
кога е сторено, органот односно организацијата или 
службеното лице што го сторило тоа, доказите за 
тоа, како и барањето да се отстрани пречката или 
ограничувањето за вршење на правата или обврс-
ките. 

Член 35 
Предлог може да се поднесе се додека трае 

дејствието. 
Ако лицето спрема кое е преземено дејствието 

не е во можност самото да поднесе предлог за заш-
тита поради незаконито^ дејствие, предлог може 
да поднесе и неговиот брачен другар, дете, родител 
или друг блиски роднина. 

Член 36 
По предлогот за заштита поради незаконито деј-

ствие одлучува окружниот суд на чие подрачје е 
сторено дејствието. Окружниот суд одлучува во со-

.вет составен од тројца с^дии. 
Член 37 

Окружниот суд по предлогот постапува итно и 
на начин со кој, чувајќи ги основните начела на 
постапката, се обезбедува ефикасна заштита на 
правата и интересите на граѓаните и организациите. 

Член 38 
Судот без одлагање ќе му го достави предлогот 

на одговор на, органот што го извршил дејствието 
односно на одговорното лице што го сторило тоа. 
Одговорот на предлогот се доставува во рокот што 
ќе го определи судот. 

Судот може, според околностите на случајот, да 
донесе одлука по предлогот веднаш и без претход-
но доставување на предлогот на одговор, ако пода-
тоците во предлогот даваат за тоа сигурен основ. 

Член 39 
Кога судот ќе најде дека предлогот е основан 

ќе донесе решение со кое ќе го забрани понатамош-
ното вршење на дејствието, а во противно ќе го 
одбие предлогот. 

Судот со решение истовремено ќе определи што 
е потребно зџ да се воспостави законита состојба, о-
ставајќи рок за извршување, како и ќе ги определи 
законските санкции за случај на неизвршување на 
решението. 

Член 40 
Против решението од членот 39 на овој закон 

може да му се изјави жалба на републичкиот вр-
ховен суд во рок од три дена од денот на доставу-
вањето на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието, но судот може, на предлог, да го одложи из-
вршувањето ако според околностите на случајот 
најде дека е потребно тоа. 

Член 41 
Заради обезбедување и извршување на решени- к 

ето судот веднаш ќе преземе што е потребно според 
околностите на конкретниот случај, а може за ре-
шението да го извести старешината на органот што 
врши надзор, јавниот обвинител, како и други ор-
гани, за и тие од своја старана да ги преземат по-
требните мерки заради воспоставување на законита 
состојба. 

Член 42 
Дко решението не биде извршено "во оставениот 

рок, судот ќе го изврши решението непосредно или 
преку друг суд или орган. 

Извршувањето, според околностите на случајот, 
се спроведува на трошок на органот или организа-
цијата, односно на трошок на одговорното лице што 
го извршило дејствието. 

Заради извршување на решението судот може 
да му стави предлог на надлежниот орган за отстра-
нување од должноста на одговорното лице, а по по-
треба може против одговорното лице, ако тоа во о-
пределениот рок не го изврши решението, да изре-
че парична казна до 200.000 динари, како и да опре-
дели и други погодни мерки согласно со правилата 
на извршната постапка. 

Член 43 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за управните спорови, како и во 
согласност со измените и дополненијата што ги со-
држи овој закон да го изврши потребното усогла-
сување на називите на органите и изразите упо-
требени во овој закон. 

Член 44 
Овој закон влегува во Сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"Ѕ 
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326. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ ЈНА ПОТПИСИ, 

РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
заверување на потписи, ракописи и преписи, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 24 март 1965 година и на седдицата 
на Организационо-политичкиот собор од 2 април 
1965 година. 

П. Р. бр. 291 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за заверување 
на потписи, ракописи и преписи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 105/47 и 50/49) се усогласува со Уставот 
на. Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и во него се вршат измени, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ 

НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ 

Член 1 
Во Законот за заверување на потписи, ракописи 

и преписи, во членот 2 ставот 1 се менува и гласи: 
„Заверување на потписи, ракописи и преписи 

вршат општинските судови, односно општинските 
органи на управата надлежни за работите на заве-
рување ако со републички пропис не е определено 
поинаку. Овие заверувања ги вршат и конзуларни-
те претставништва и дипломатските претставништ-
ва на Југославија во странство што вршат конзу-
ларни работи." 

Член 2 
Во членот 13 ставот 3 се менува и гласи: 
„Заверување на исправите ^наменети за употре-

ба во странство што ги издаваат сојузните органи 
на управата или републичките органи на управата 
врши Државниот секретаријат за надворешни рабо-
ти без претходна заверка од страна на општинскиот 
суд и републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на правосудството." 

Член 3 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Заверување на потписи и преписи на исправите 

потребни за регулирање на работните односи на ли-
ца во работен однос може да врши и старешината 
на организационата единица на која и припаѓа или 
ќ припаѓал работникот, или службеното лице што 
ќе го овласти за тоа старешината на органот." 

Член 4 
Во членот 17 ставот 3 се менува и гласи: 
„АКО СПИСОТ е од доверлива пригода, препис мо-

же да се издаде само по претходно одобрение од 
старешината на органот." 

Член 5 
Во целиот текст на законот зборот: „службеник" 

се заменува со зборовите: „службено лице", зборо-
вите: „надлештво" и „своето надлештво" се замену-
ваат со зборовите: „надлежниот орган", зборовите: 
„претпријатија, здруженија или установи" — со 
зборовите: „работни или други организации", зборо-
вите: „Министерство за надворешни работи на 
ФНРЈ" — со зборовите: „Државен секретаријат за 
надворешни работи", зборовите: „околиски суд" — 
со зборовите, „општински суд", зборовите: „мини-
стерство на правосудието на народната република" 
— со зборовите: „републички орган ^а управата на-
длежен за работите на правосудството", зборот: 
„правила" — со зборот: „пропис", зборовите: „орга-
низациона единица" — со зборот: „орган", зборови-
те: „Министер на правосудието на ФНРЈ" — со 
зборовите: „сојузен секретар за правосудство", збо-
ровите: ,,Федеративна Народна Република Југосла-
вија" — со зборот: „Југославија", зборовите: ,.Мини-
стер на надворешните работи на ФНРЈ" — со збо-
ровите: „државен секретар за надворешни работи", 
во соодветно членување. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

327. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

Се прогласува Основниот закон за здруженијата 
на граѓани, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот собор 
од 2 април 1965 година ч 

П. Р. бр. 299 
4 април 1965 година 

. Белград4 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тихо, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

Член 1 
Начинот на остварувањето на слободата на 

здружувањето на граѓани загарантирана со Уставот 
се уредува со овој закон. 

Член 2 
Здруженијата на граѓани (здруженијата) се са-

мостојни во остварувањето на целите предвидени со 
нивните статути или правила (правилата). 

Правилата ги донесува собранието на здруже-
нието. 

Член 3 
Секој граѓанин под еднакви услови, а на начинот 

предвиден со правилата, може да стане член на 
здружение. 

Член 4 
Собранието е највисок орган на здружението и 

ги избира другите органи на здружението. 
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Член 5 
Работата на здружението е јавна. 
Со правилата се определува начиниот на изве-

стувањето на јавноста и се обезбедува јавност во 
работата на здружението. 

Здруженијата се должни изворите на своите 
приходи: и финансиското работење да и го сторат 
достапно на јавноста, на н-ачинот предвиден со 
правилата. 

Службата на општественото книговодство врши 
контрола на финансиското и материјалното рабо-
тење на здруженијата на граѓани, освен располага-
њето со средствата добиени од членски влогови и 
од Други. придонеси на членовите на здружението. 

Член 6 
Здружението го основа група на граѓани. 
Здружение може да основа група од најмалку 

10 полнолетни граѓ-ани, ако со закон не е определено 
поинаку. 

Основачи на здружение и членови на органите 
на здружението не можат да бидат лица спрема кои 
со судска пресуда е изречена мерката за безбедност 
забр-ана на јавни истапувања, ниту лица осудени на 
казна која повлекува забрана на учествување во 
основањето на здружение, додека правните после-
дици на казната траат. 

Член 7 
Како ден на основање на здружение се смета 

денот кога (,словачкото собрание донесло одлука 
за основање на здружението и ги усГвор1Ло прави-
лата. 

Член 8 
Правилата содржат особено: цел на здружени-

ето и средства со кои се постигнува таа цел; права 
и должности на членовите на здружението; права 
и должности на органите на здружението; начин 
на стапување во членство на здружението, на прес-
танок на членството и на истапување од здружени-
ето; застапување на здружението; извори на мате-
ријалните средства на здружението; назив и се-
диште на здружението и подрачје на кое дејствува 
тоа; начин на престанок на работата на здружението 
и на располагање со имотот во случај на престанок 
на работата на здружението. 

Член 9 
Здружението има својство на правно лице. 
Здружението се здобива со својство на правно 

лице со денот на запишувањето во регистарот на 
здруженијата ка ј надлежниот орган на внатрешните 
работи. 

Здружението може да започне со работа со де-
нот на запишувањето во регистарот на здружени-
јата. 

Член 10 
Регистарот на здруженијата го води надлежниот 

орган на внатрешните работи. 
Регистарот на здруженијата чија дејност се 

простира на териториите од две или повеќе репуб-
лики или целата територија на Југославија го 
води Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член И 
Основачите на здружението или органот на 

здружението е должен во рок од 15 дена од денот на 
основањето на здружението да го извести надлеж-
ниот" орган на внатрешните работи за основањето 
на здружението. 

Кон извештајот за основањето на здружението 
се поднесуваат записникот од основачкото собрание 
и правилата. 

. Член 12 
Надлежниот орган на внатрешните работи е 

должен да го запише здружението^ во регистарот на 
здруженијата во рок од 30 дена од денот на подне-

сувањето не барањето за запишување ако здружени-
ето е основано и ако неговите правила се во соглас-
ност со законот. 

Член 13 
Ако надлежниот орган на внатрешните работи 

во рокот од членот 12 на овој закон најде дека 
правилата не се во согласност со закон ќе им обрне 
за тоа внимание на подносителите на правилата и 
ќе им определи рок во кој се должни да ги усогла-
сат правилата со законот. Тој рок не може да биде 
пократок од 15 дена ниту подолг од три месеци. 

Ако надлежниот орган на внатрешните работи 
најде дека здружението не е основано во согласност 
со закон, или ако подносителите на правилата во 
рокот од ставот 1 на овој член не постапиле по 
неговите забелешки, ќе донесе решение за одбивања 
на запишувањето во регистарот на здруженијата и 
за тоа ќе ги извести подносителите на правилата. 

Член 14 
Странец може да биде член на здружение ако е 

тоа предвидено со правилата. 

Член 15 
Странци постојано населени во Југославија и 

странци што имаат дозвола за престој во Југослави-
ја со важење подолго од една година можат, во 
согласност со одредбите од овој закон, да основат 
здружение само по претходно прибавено одобрение 
ОД Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Решението за одбивање на издавањето на одо-
брение за основање на здружение на странци Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи го донесува 
по слободна оценка. Против тоа решение не може 
да се води управен спор. 

Член 16 
Ќе се забрани работата на здружение ако него-

вата активност е управена: ^ 
1) кон насилно кутнување на социјалистичкото 

демократско уредување утврдено со Уставот или 
кон друга промена на општествено-политичкото или 
економското уредување на Југославија на противу-
ставен начин; 

2) кон разбивање на братството и единството или 
рамноправноста на народите и народностите^ на 
Југославија, или кон разгорување на национална, 
расна или верска омраза; 

3) против независноста и територијалната це-
локупност на Југославија, или со таа активност се 
загрозува мирот или рамноправната меѓународна 
соработка; 

4) кон вршење кривични дела или со таа актив-
ност се поттикнува на вршење такви дела. 

Нема да се запише во регистарот здружение 
чии цели опфаќаат некоја од активностите наведени 
во ставот 1 од овој член. 

Член 17 
На здружение со чија активност се нарушува 

јавниот ред или се навредува јавниот морал или се 
разгорува нацонална, расна или верска нетрпели-
вост ќе му се забрани вршењето на таквата дејност, 
а ако здружението и покрај оваа забрана продолжи 
со вршењето на таква дејност, ќе се забрани негова-
та работа. 

Ако некоја од активностите од ставот 1 на овој 
член врши само огранок на здружение на територи-
јата на потесна општествено-политичка заедница 
ќе се забрани вршењето на таквата активност на 
тој огранок. 

Член 18 
Решението за забрана на работата 'односно на 

дејноста на здружението според одредбите од чле-
нот 16 став 1 и членот 17 на овој закоп, го донесува 
надлежниот орган на внатрешните работи, а за 
здруженијата чија дејност се простира на терито-
риите од две или повеќе републики или на целата 
територија на Југославија - Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи. 
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Член 19 
Здруженијата можат да се здружуваат заради 

остварување на своите заеднички (цели. 
Ј Член 20 т 

Здружение може да се зачлени во сродно ме-
ѓународно здруженије, ако е предвидено тоа со 
неговите правила. 

Југословенски државјанин може да биде член 
на меѓународно здружение. 

Здружение ниту југословенски државјанин не 
можат да бидат членови на меѓународно здружение 
чија дејност им е спротивна на интересите на Југо-
славија. 

Член 21 
Надзор над законитоста на работата па здру-

жение на граѓани врши надлежниот орган во ре-
публиката, а за здруженија чијѕг дејност се простира 
на територијата на две или повеќе републики или 
на целата територија на Југославија — Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

А 
Чл^н 22 

Здруженијата основани според досегашните про-
писи ја продолжуваат работата според одредбите 
од овој закон, и се должни своите правила .да ги 
усогласат со овој закон на првото собрание на здру-
жението. 

Член 23 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да го пропише начинот и постапката за во-
дење на регистарот на здруженијата, како4 л обра-
зецот на регистарот на здруженијата. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од чл. 1 до 19, 
30 и 31 на Законот за здруженијата, соборите и дру-
гите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46 и 29/47), како и одредбите од членот 26 на тој 
закон доколку се однесуваат на здруженијата. 

Член 25 
Овој закон влегува хво сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

328. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЈАВНИТЕ СОБРАНИЈА 
Се прогласува Основниот закон за јавните со-

бранија, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот собор 
од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 300 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЈАВНИТЕ СОБРАНИЈА 

Член 1 
Начинот на остварувањето на слободата на со-

бирот и другото јавно собирање загарантирана со 
Уставот се уредува со овој закон. 

Член 2 
Слободата на свикувањето и одржувањето на 

јавни собранија може да се ограничи само во слу-
чаите предвидени со овој закон. 

Член 3 
, Свикувачот е должен претходно да го пријави 

јавното собрание кога намерува да го одржи на 
плоштад, улица или на друго место на кое се врши 
јавен сообраќај, како и во други случаи кога е тоа 
предвидено со закон. 

Во случајот од ставот 1 на овој член свикувачот 
е должен да го пријави одржувањето на јавното 
собрание^најдоцна на 48 часа пред времето за кое е 
закажано^ јавното собрание, како и во пријавата да 
го наведе времето, местото и целта на одржувањето 
на јавното собрание. 

Свикувачот му го пријавува одржувањето на 
јавното собрание на органот на внатрешните работи 
на општината на чија територија има намера да го 
одржи јавното собрание. 

Член 4 
Јавно собрание не може да свика ниту на јавно 

собрание да истапува лице спрема кое со судска 
пресуда е изречена мерката на безбедност забрана 
на јавно истапување. 

Член 5 
Странци можат да свикаат и да одржат јавно 

собрание само по претходно одобрение од надлеж-
ниот општински орган на внатрешните работи. 

Член 6 
Свикувачот и организаторот на јавно собрание 

се должни да обезбедат одржување на редот н-а 
јавното собрание и за таа цел да организираат ре-
дарска служба. 

Свикувачот и организаторот на јавно собрание 
се должна да го прекинат одржувањето на јавното 
собрание ако дојде до 'Неред со кој се загрозува лич-
ната сигурност на луѓето, или јавниот ред и мир, 
или безбедноста на сообраќајот или општествен и 
приватен имот. 

Во случаите од ставот 2 на овој член свикува-
чот и организаторот на јавното собрание се должни 
веднаш да го известат надлежниот општински ор-
ган на внатрешните работи. ' 

Член 7 
Надлежниот општински орган на внатрешните 

работи е должен да овозможи несмеќавано одржу-
вање на јавното собрание и да се грижи за безбед-
носта на луѓето и имотот на јавното собрание. 

Член 8 
Ќе се забрани одржување на јавно собрание ако 

е тоа свикано заради вршење на активности или ако 
на него се пројавува активност насочена кон: 

1) насилно кутнување на социјалистичкото де-
мократско уредување утврдено со Уставот, или друга 
промена на општествено-политичкото или економ-
ското уредување на Југосл,авија на противуставен 
н^чин; 

2) разбивање на братсвото и единствено или 
рамноправноста на народите или народностите на 
Југославија, или на разгорување национална, расна 
или верска омраза или нетрпеливост; 

3) независноста и територијалната целокупност 
на Југос-лавија, или со таа активност се загрозува 
мирот или рамноправната м.еѓународна соработка; 

4) вршење кривични дела или со таа активност 
се поттикнува на вршење такви дела. 

Одржувањето на јавно собрание ќе се забрани и 
ако на собранието се нарушува јавниот ред или се 
навредува јавниот морал.. 

Одржувањето на јавно собрание ќе се забрани 
и кога го бара тоа органот на управата надлежен з-а 
заштита на здравјето во границите на овластува-
њата утврдени со закон, 

Одржувањето на јавно собрание може да се за-
брани и ако основано може да се очекува дека на 
јавното собрание ќе биде нарушен јавниот ред и мир, 
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или загрозена личната сигурност или животот на 
луѓето, или имотот, или дека со одржувањето на 
јавното собрание ќе се оневозможи нормалниот јавен 
сообраќај, а свикувачот или организаторот на јав-
ното собрание односно надлежниот општински орган 
на внатрешните работи не се во можност благовре-
мено да обезбедат ред и мир на јавното собрание 
односно нормален јавен сообраќај. 

Член 9 
Решението за забрана на одржувањето на јавно 

собрание го донесува органот на внатрешните работи 
на општината на чија територија треба да се одржи 
јавното собрание. 

За забраната на одржувањето на пријавеното 
јавно собрание надлежниот орган е должев да го 
извести свикувачот најдоцна на 24 часа пред вре-
мето за кое е закажано собранието. 

Член 10 
Со парична казна до 50.000 динари или со каз-

ната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) свикувач или организатор на јавно собрание 

кој не презел мерки за одржување на редот на јав-
ното собрание на кое дошло до нереди (член 6); 

2) свикувач или организатор на јавно собрание 
ако не го прекине одржувањето на јавното собрание 
на кое дошло до нереди или ако веднаш за тоа не го 
извести надлежниот општински орган на внатре-
шните работи (член 6 ст. 2 и 3). 

Член 11 1 

Со парична казна до 20.000 динара или со каз-
ната затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок: 

1) тој што одржува јавно собрание без претходно 
пријавување, кога пријавувањето е задолжително 
(член 3 став 1); 

2) странец што држи јавно собрание без одо-
брение (член 5); 

3) свикувач или организатор на јавно собрание, 
ако не ги презел мерките за одржување на редот на 
јавното собрание (член 6 став 1). 

Член 12 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни . 

за прекршок правно лице: 
1) ако не ги презело мерките за одржување на 

редот на јавното собрание на кое дошло до нереди 
(член 6); 

2) ако не го прекине одржувањето на јавното 
собрание на кое дошло до нереди, или ако веднаш 
за тоа не го извести надлежниот општински орган 
на внатрешните работи (член 6 ст. 2 л 3). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со па-
рична казна до 56.000 динари. 

Член 13 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок правно лице: 
1) ако одржува јавно собрание без претходно 

пријавување, кога пријавувањето е задолжително 
(член 3 став 1); 

2) ако не преземе мерки за одржување на ре-
дот на јавното собрание (член 6 став 1). 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од чж 20 до 25 
на Законот за здруженијата, соборите и другите јав-
ни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46 
и 29/47) и одредбите на членот 26 на тој закон 
доколку се однесуваат на собирите и другите јавни 
собранија. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

329. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРЕГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА СТАРАТЕЛСТВОТО 

Се прогласува Основниот закон за старател-
ството, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор од 
1 април 1965 година. 

П. Р. бр. 249 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател , 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА СТАРАТЕЛСТВОТО 

I. Општи одредби 

, Член 1 
Со старателството општествената заедница им 

дава посебна заштита на малолетници што не се 
под родителска грижа и на полнолетни лица што 
не се способни сами да се грижат за себеси, своите 
права и своите интереси. 

Според одредбите од овој закон заштита им се 
дава и на други лица што не се во состојба или се 
во невозможност сами да се грижат за своите права 
и интереси. 

Лицата на кои општествената заедница им дава 
заштита во смисла ст. 1 и 2 од овој член се шти-
теници. 

Член 2 
Целта на старателството е со згрижување, вос-

питување и образовани^ сестрано да се развие лич-
носта на малолетните штитеници и да се оспособат 
за самостоен живот и за активно учество во дејнос-
тите полезни за општеството. 

Целта на старателството над полнолетни шти-
теници е заштита на нивната личност, која се ос-
тварува првенствено со згрижување, лекување и 
оспособување за самостоен живот. 

Старателството има за цел и обезбедување на 
имотните и други права и интереси на лицата под 
старателство. 

Член 3 
Органот на старателството презема потребни 

мерки во сите случаи на најдобар начин да се ос-
твари целта на старателството. 

Органот на старателството при приготвувањето, 
донесувањето и.спроведувањето на своите решенија 
и мерки на старателството, ги користи сите видови 
на социјална заштита и услугите на социјалните, 
здравствените, просветните и други установи. 

Член 4 
Органот на старателството во остварувањето на 

своите задачи соработува со правосудните и други 
надлежни органи и стручни служби, со месните зае-
дници, работните и општествено-политичките орга-
низации и со здруженијата на граѓани. 
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II. Орган на старателството 

Член 5 
Работите на старателството според овој закон ги 

врши општинскиот орган на старателството (органот 
на старателството), определен со републички пропис. 

Член 6 
Работите на старателството ги врши органот на 

старателството преку старатели или непосредно. 

Член 7 
Органот на старателството им дава заштита и 

на лица што се под родителска грижа, под условите 
и на начинот определен со посебни закони. 

Органот на старателството ги применува воспит-
ните и други мерки изречени од судови и други на-
длежни органи, заради подигање, воспитување и об-
разование на малолетниците и другите лица на кои 
се однесуваат овие мерки, и врши и други работи 
што му се ставени во надлежност со посебни закони 
или со прописи на општествено-политичките заед-
ници донесени врз основа на закон. 

III. Старател 
Член 8 

На лице под старателство органот на старател-
ството му постава старател. 

За старател се постава лице што има лични 
својства и способности потребни за вршење на дол-
жноста старател и кое претходно даде согласност да 
биде старател. 

При поставањето на старателот органот "на ста-
рателството ќе ги земе предвид желбите на шти-
т е н и о т ако е тој во состојба да ги изрази, како и 
желбите на блиските роднини на штитеникот. 

Член 9 
На лице под старателство сместено во установа 

за воспитување, социјална, здравствена или друга 
установа, органот на старателството ќе му постави 
старател — за вршење^на оние работи на старателот 
што таа установа не ги врши во рамките на својата 
редовна дејност. 

Член 10 
Органот на старателството може да одлучи на 

лице под старателство да не му постави старател, 
туку должноста на старател да ја врши непосредно. 

Органот на старателството може со решение да 
ги ограничи овластувањата на старателот и да од-
лучи одделни работи на старателот да врши непо-
средно. 

Ако органот на старателството врши должност 
на старател во смисла на ставот 1 или 2 од овој 
член, тој е овластен одделни работи да им довери 
на други стручни лица да ги вршат од неговото име 
и под негов надзор. 

Член 11 
Органот на старателството ќе му издаде на ста-

рателот исправа за поставањето, во која ќе се наве-
де обемот на неговите овластувања. 

Ставањето под старателство и престанокот на 
старателството ќе се забележи во земјишните книги 
ако штитеникот има недвижности. 

Член 12 
Старателот е должен грижливо и совесно да се 

грижи за личноста, правата и интересите на штите-
н и о т и совесно да го управува неговиот имот. 

Член 13 
Старателот посебно е должен, со помош од ор-

ганот на старателството, да ги преземе сите потреб-
ни мерки да се прибават материјалните средства 
нужни за спроведување на определени ̂  мерки на 
старат,елството. 

Член 14 
Не може да биде старател лице: 
1) што е лишено од родителските права; 
2) што е лишено од деловната способност; 
3) чии интереси се во спротивност со интересите 

на штитеникот; 
4) од кое, со оглед на неговото поранешно и се-

гашно поведение, личните својства и односите со 
штитеникот и неговите родители, не може да се оче-
кува дека правилно ќе ја врши старателската дол-
жност. 

Член 15 
Ако штитеникот има имот, органот на старател-

ството^ ќе нареди да се попише, процени и да му се 
предаде тој на старателот на управување. 

Член 16 
Старателот може само со одобрение од органот 

на старателството во поглед на располагањето и у-
правувањето на имотот и со правата на штитениот, 
да ги презема следните работи: 

1) да отуѓи или оптовари недвижности на шти-
т е н и о т ; 

2) да отуѓи од имотот на штитениот подвижни 
предмети од поголема вредност или да располага со 
имотни права од поголема вредност; 

3) да се откаже од наследство или легат, или да 
одбие подарок; 

4) да презема други мерки определени со закон. 

Член 17 
Старателот не може без претходно одобрение од 

органот на старателството да преземе работа што ги 
надминува рамките на редовното работење или у-
правување на штитениковиот имот. 

Член 18 
Старателот го застапува штитениот. 
Органот на старателството го застапува штите- . 

никот ако должноста на старател ја врши тој орган 
непосредно (член 11 став 1), или ако ги ограничил 
овластувањата на старателот и одлучил штитеникот 
да го застапува самиот (член 11 став 2). 

Член 19 
Старателот ги врши од името на штитеникот и 

за негова сметка самостојно работите што спаѓаат 
во редовното работење и управување на имотот. 

При преземањето на секоја поважна работа ста-
рателот, кога е тоа можно, ќе се посоветува со шти-
тениот , ако "е тој во состојба да го разбере во што 
е работата. 

Член 20 
Старателот може да склучи правна работа со 

штитеникот за кој се грижи, само ако органот на 
старателството најде дека тоа го бараат интересите 
на штитеникот и претходно го одобри тоа. 

Член 21 
Старателот е должен да му поднесе на органот 

на старателството извештај и да му положи сметка 
за својата работа секоја година, како и кога ќе го 
побара тоа органот на старателството. 

Член 22 
Од извештајот на старателот треба да се гледа 

неговата грижа за личноста на штитениот , особено 
за неговото здравје, воспитување и образование, ка-
ко и за се друго што е од значење за личноста на 
штитениот . 

Извештајот треба да содржи и податоци за у-
правувањето и располагањето со штитениковиот и-
мот и за сите штитеникови приходи и расходи во 
изминатата година, како и конечната состојба на 
на неговиот имот. 
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Органот на старателството е должен совесно да 
ги испита поднесените извештаи за работата на ста-
рателот и, по потреба, да преземе соодветни мерки 
да се заштитат интересите на штитеникот. 

Чл,ен 23 
Старателот ги врши своите должности, по пра-

вило, бесплатно, но органот на старателството може 
да му определи на старателот и награда. 

Старателот има право на надоместок на оправ-
даните трошоци сторени во вршењето на своите 
должности. 

Член 24 
Старателот е должен да му ја надомести на 

штитеникот штетата што му ја нанесол тој со не-
правилно и невнимателно вршење или со самовла-
сно напуштање на должноста на старател. 

Член 25 
Органот на старателството е должен да преземе 

спрема старателот мерки за обезбедување на права-
та на штитеникот што произлегуваат од неправил-
ната работа на старателот. 

Член 26 
Органот на старателството ќе го разреши стара-

телот од должност ако утврди дека во вршењето на 
должноста на старател е невнимателен, дека ги зло-
употребува своите овластувања, дека со неговата 
работа се загрозуваат интересите на штитеникот, 
или ако смета дека за штитениот би било пополез-
но да му се постави друг старател. 

Органот на старателството ќе го разреши од 
должност старателот кога овој ќе го побара тоа, 
водејќи сметка за интересите на штитеникот, а 
најдоцна во рок од три месеци од денот на поднесу-
вањето на барањето. 

IV. Надлежност и постапка 

Член 27 
Месната надлежност на органот на старателс-

твото се определува според местото на живеењето, а 
ако ова го нема, според местото на престојот на ли-
цето што треба да се стави под старателство. 

Местото на живеењето' и местото на престојот се 
определуваат ^според моментот кога се стекнале ус-
ловите за ставање под старателство. 

Член 28 
Ако се промени живеалиштето на штитеникот, 

се менува и надлежноста на органот на старател-
ството. 

Новиот надлежен орган на старателството ќе 
одлучи да ли ќе се менува старателот и да ли ќе се 
менуваат мерките што ги определил поранешниот 
орган на старателството. 

Член 29 
Работите на старателство за југословенски др-

жавјани во странство ги вршат конзуларните прет-
ставништва и дипломатските претставништва на Ју-
гославија што вршат конзуларни работи. 

Член 30 
Постапката за ставање под старателство се по-

ведува и се води по службена должност. 

Член 31 
За потребата некое лице да се стави под стара-

телство или врз него да се примени некој вид за-
штита што ја дава органот на старателството, се 
должни да го известат органот на старателството: 

1) матичарот, органите -на управата и други ор-
гани, кога во вршењето на должноста ќе узнаат за 
таков случај; 

2) најблиските роднини, членовите Па домаќин-
ството и соседите; 

3) работните организации, месните заедници и 
други организации. 

Член 32 
Кога органот на старателството ќе дознае дека 

некое лице треба да се стави под старателство, тој 
презема веднаш потребни мерки за заштита на лич-
носта, правата и интересите на такво лице и пове-
дува постапка за негово ставање под старателство. 

Член 33 
При одлучувањето за формата на заштита што 

ќе се примени врз штитениот, органот на старател-
ството ќе се раководи првенствено од интересот на 
штитеникот, современите стручни методи за соци-
јална заштита и материјалните можности што му 
стојат на располагање. 

Член 34 
Органот на старателството постапува според про-

писите од Законот за општата управна постапка кога 
одлучува за ставање под старателство, кога постава 
или разрешува од должност старател, кога одлучува 
за обемот на овластувањата на старателот и кога 
одлучува за правата и правните интереси на шти-
теникот. 

Во другите случаи органот на старателството 
постапува на најцелесообразен начин, зависно од 
природата на мерките на старателството што ги оп-
ределува тој. 

Органот на старателството може да ги менува 
своите порано донесени одлуки кога го бараат тоа 
интересите на штитеникот, ако со тоа не се навреду-
ваат правата на трети лица. 

ЧјЛ-Н 35 
Штитеникот што е во состојба да го стори тоа, 

неговите роднини, надлежните органи, општествено-
политичките организации и стручните установи мо-
жат да вложат приговор на работата на старателот 
^органот на старателството. 

Член 36 
Приговорите на работата на старателот односно 

на органот на старателството можат да му се упатат 
на органот на старателството односно на органот на-
длежен да решава во втор степен во работите на 
старателството (второстепен орган). 

Член 37 
Органот на старателството ги испитува пригово-

рите што му се упатени и ако најде дека се основа-
ни, ги определува мерките што ќе се преземат. 

АКО второстепениот орган најде дека приговорот 
е основан, може да му даде упатство на органот на 
старателството "како да постапи.' Органот на стара-
телството по применото упатство одлучува кои мер-
ки ќе преземе и за тоа го известува второстепениот 
орган. 

Член 38 
Издатоците за спроведување на определени мер-

ки што се преземаат во интерес на штитеникот, се 
подмируваат: 

1) од приходите на штитениот; 
2) од средствата добиени од лица што се должни 

да му даваат издржување на штитеникот; 
3) од основниот имот на штитениот; 
4) од средствата добиени за штитеникот по ос-

новот на социјална заштита. 

V. Старателство над малолетни лица 
Член 39 

Малолетното лице што не е под родителска гри-
жа ќе го стави органот на старателството под ста-
рателство. 

Член 40 , 
Старателот на малолетно лице е должен како 

родител да се грижи за личноста на малолетникот, 
а особено за неговото здравје, воспитување, образо-
вание и оспособување за самостоен живот. 
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Член 41 
Малолетник под старателство што наполнил 14 

години живот може сам да ги врши своите правни 
работи, но за правовредноста на тие работи потреб-
но е одобрение од неговиот старател, а за оние ра-
боти што старателот не може сам да ги преземе по-
требно е одобрение од органот на старателството. 

Малолетник под старателство што наполнил 14 
години живот може слободно да располага со зара-
ботката, при што е должен да придонесува за своето 
издржување, воспитување и образование. 

Член 42 . . 
Старателот може само со одобрение од органот 

на старателството: 
1) да го смести малолетникот во воспитен завод, 

да ш го предаде на некое лице на воспитување, не-
га и грижа или да го упати на подолго врме во не-
која установа на лекување; 

2) да го прекине школувањето на малолетникот 
или да го промени видот на училиштето; 

3) да одлучи за изборот или за вршењето на за-
нимање за малолетникот; 

4) да презема и други поважни мерки во поглед 
на личноста на малолетникот определени со закон. 

Член 43 
Старателството над малолетник престанува со 

неговото полнолетство, со склучувањето на брак или 
со негово посвојување. 

VI. Старателство над лица лишете од деловна 
способност 

Член^44 
Лицата што со одлука на судот се делумно или 

наполно лишени од деловна способност органот на 
старателството ќе ги стави под старателство. 

Член 45 
Правносилната одлука за лишување од деловна 

способност судот е должен без одлагање да му ја 
достави на надлежниот орган на старателството, кој 
во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката 
ќе го стави лицето лишено од деловна способност 
под старателство. 

Член 46 
Старателот, на лице што е лишено од делов-

на способност е должен да се грижи особено за не-
говата личност, водејќи сметка за причините по-
ради кои е лишено тоа од деловна способност, и да 
настојува да се (Отстранат тие причини и да се ос-
пособи лицето за самостоен живот, е 

Член 47 
Старателот на лице што е наполно лишено од 

деловна способност ги има должностите и права-
та на старател на малолетно лице што не наполни-
ло 14 години живот. 

Старателот на лице што е делумно лишено од 
деловна способност ги има должноститие и правата 
на старател на малолетно лице што наполнило 14 
години живот, но органот на старателството може, 
кога е тоа потребно, да ги определи работите што 
лицето делумно лишено од деловна способност 
може да ги презема самостојно и без одобрение. 

Член 48 
Судот кај кој е поведена постапка некое лице 

да се лиши од деловна способност е должен вед-
наш да го извести за тоа надлежниот орган на ста-
рателството, кој, ако е потребно ќе му постави на 
тоа лице привремен старател. 

На ова старателество се применуваат одредби-
те за старателството над малолетниците што на-
полниле 14 години живот, но органот нах старател-

ството може, ако е потребно, да ги прошири врз 
него одредбите за старателството над малолетни-
ците што не наполниле 14 години. живот. 

Должноста на привремениот старател преста-
нува кога ќе се постави постојан старател или ко-
га одлуката на судот дека нема место за лишува-
ње од деловна способност ќе стане правносилна. 

Член 49 
Старателството над лица лишени од деловна 

способност престанува кога со одлука на судот ќе 
им се врати деловната способност. 

VII. Старатели за посебни случаи 

Член 50 
Органот на старателството ќе му постави ста-

рател за одделни работи или определен вид работи 
на отсутно лице чие престојувалиште не е позна-
то а кое нема застапник, на непознат сопственик 
на имот кога е потребно некој да се грижи за тој 
имот, како и во други случаи, кога е тоа потребно 
заради заштита на правата и интересите на од-
делни лица.% 

Старател на лицата од ставот 1 на овој член 
може, под условите определени со закон, да им по-
стави и органот пред кој се води постапката. Овој 
орган е должен за тоа без одлагање да го извести 
надлежниот орган на старателството. 

Органот на старателството ги има спрема ста-
рател поставен во смисла на ставот 2 од овој член 
сите овластувања како и спрема старателот што 
самиот го постави. ѓ 

Член 51 
Посебен старател ќе му се постави на лице над 

кое родителите го вршат родителското право — за 
водење спор помеѓу него и неговите 'родители, за 
склучување одделни правни работи помеѓу нив, 
како и во други случаи кога се нивните интереси 
во спротивност. 

На лице под старателство ќе му се постави по^ 
себен старател за водење спор помеѓу него и ста-
рателот, за склучување правни работи помеѓу нив, 
како и во други случаи кога се нивните интереси 
во спротивност. 

Кога помеѓу мололетници над кои исто лице 
врши родшелско право или меѓу лица што имаат 
ист старател треба да се води спор или да се склу-
чи правна работа во која интересите на Малолет-
никот односно штитеникот се во спротивност, ќе му 
се постави на секое од нив посебен старател — за 
водење на спорот односно за склучување на рабо-
тата. 

1 Кога родителите, посвоителите, старателите и 
државните органи, во вршењето на доллгноста, ќе 
дознаат за случаите од ст. 1 до 3 на овој член, тие 
се должни да му го пријават тоа на органот на ста-
рателството. 

Член 52 
АКО СО меѓународен договор не е определено 

поинаку, органот на старателството во случаите 
предвидени со овој закон ќе преземе потребни мер-
ки за заштита на личноста, правата и интересите 
на странски државјанин додека органот на држава-
та чиј државјанин е тој не донесе потребна одлу-
ка и не ги преземе определените мерки. 

'Член 53 
При поставањето на старател според прописи-

те од оваа глава органот на старателството ќе го о-
предели обемот на должностите и правата на ста-
рателот, имајќи ги предвид околностите на секој 
одделен случај. 
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VIII. Преодни и завршни одредби 
Член 54 

До донесувањето на републички пропис во 
смисла на членот 5 од овој закон работите на ста-
рателството ги вршат органите определени според 
досегашните прописи. 

Член 55 
Старателите поставени до денот на влегување-

то во сила на овој закон ги имаат сите овлас-
тувања на старател предвидени со овој закон. 

Член 56 
Со денот на почетокот на применувањето на 

овој закон престанува да важи Основниот закон 
за старателството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
30/47). 

Член 57 
Овој закон ќе се применува од 1 јули 1965 го-

дина. 
Член 58 

Овој закон влегува во сила наре,дниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

330. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 
Се прогласува Законот за додатокот на деца, што 

го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 24 март 1965 година и на седница-
та на Социјално-здравствениот собор од 1 април 
1965 година. 

П. Р. бр. 255 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Лицата во работен однос и другите со нив изед-

начени лица го остваруваат правото на додатокот 
на деца според прописите важечки на денот, на вле-
гувањето во сила на овој закон, под условите и во 
износите определени со тие прописи. 

Член 2 
Правото на додатокот на деца, во поглед на 

постапката за остварување на правото, се остварува 
според одредбите од членот 210 на Законот за ор-
ганизацијата и финансирањето на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65). 

Во постапката за остварување на правото на 
додаток на деца, од корисникот може да се бара 
да ја докаже со потврда од соодветниот орган од-
носно установа: возраста и роднинството на дете-
то и имотната состојба на корисникот и на члено-
вите на неговото домаќинство, а за деца постари 
од 15 години - и дека редовно се школуваат од-
носно дека се неспособни за самостоен живот и ра-
бота. 

Член 3 
Се овластува сојузниот секретар за труд да 

донесе поблиски прописи за начинот на оствару-
вањето на правото на додаток на деца. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

331. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополнени-

ја на Законот за воените инвалиди од војните, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 24 март 1965 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 1 април 
1965 година. 

П. Р. бр. 250 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр 42/64) членот 14 се менува и 
гласи: 

„(1) Личната инвалиднина им припаѓа на вое-
ните инвалиди од војните според групата во која 
се распоредени (член 3) 

(2) На воените инвалиди од војните од I до VII 
група личната инвалиднина им припаѓа во месеч-
ни износи, и тоа: 

Група Процент на воениот Месечен износ 
инвалидитет на инвалиднината 

динари 

I 100% и потребна по-
стојана цета и по-

42.000 мош од д р у г лице 42.000 
II 100% 30.000 

III 90% 23.000 
IV 80% 17.000 
V 70% 12.000 

VI 60% 7.500 
VII 50% 5.000 

(3) На воените инвалиди од војните од VIII до 
X група личната инвалиднина им припаѓа во ед-
нократен годишен износ, и тоа: 

Група Процент на воениот Годишен износ 
инвалидитет на инвалиднината 

динари 

VIII 40% " " " 24.000 
IX 30% 18.000 
X 20% 12.000 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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(4) Личната инвалиднина н? инвалидите од 
VIII до X група се исплатува однапред за целата 
календарска година, а ако започнува да тече во 
текот на годината, се исплатува во сразмерен износ 
до крајот на таа година. Во случај на губење на 
правото на инвалиднина односно намалување на 
инвалиднипата, инвалидот нема да ја врати при-
мената инвалиднина." 

Член 2 
Во членот 15 став 1 зборовите: „1.200 динари 

месечно" се заменуваат со зборовите: „14.400 ди-
нари годишно", а зборовите: „200 динари месечно" 
— со зборовите: „2.400 динари годишно". 

Член 3 
Во членот 19 зборовите: „ако ниеден друг член 

на фамилијата ед членот 8 на овој закон не ја 
прима-.таа фамилијарна инвалиднина" се бришат. 

Член 4 
Во членот 22 став 1 по зборот: „закон" се до-

даваат зборовите: „или по основот на тешко оште-
тување односно губење на друг парен орган што 
настанало по војната независно од воените после-
дици", а износот: „13.500" се заменува со износот: 
„25.000". 

Член 5 
Во членот 23 став 1 по зборовите: „ампутаци-

ја на екстремитет" се додаваат зборовите: „или те-
шко оштетување на функцијата на екстремите-
тот". 

Член 6 
Во членот 24 став 1 зборовите: „8.000 динари" 

се заменуваат со зборовите: „15.000 динари". 
Член 7 

Членот 26 се менува и гласи: 
„(1) Право на инвалидски додаток им припаѓа 

на уживателите на лична и семејна инвалиднина 
кои, со оглед на способноста за стопанисување и 
на имотната состојба и другите приходи свои и на 
определени роднини, исклучиво или претежно се 
издржуваат од инвалидските принадлежности и 
кои ги исполнуваат посебните услови предвидени 
со овој закон. 
/ (2) На уживателите на лична и семејна инва-

лиднина кои постојано живеат во странство, а на 
кои инвалиднината им се исплатува во трансфер, 
наместо инвалидски додаток им припаѓа постојан 
инвалидски додаток". 

Член 8 
По членот 26 се додаваат девет нови членови, 

кои гласат: 
„Член 26а 

(1) Право на инвалидски додаток им припаѓа на 
воените инвалиди од војните од I до V група, без 
оглед на годините на живот и способноста за сто-
панисување, како и на другите воени инвалиди од 
војните и на уживателите на семејна инвалидни-
на, што се постари од 65 години (мажи) односно 55 
години (жени) или се наполно неспособни за сто-
панисување — додека таквата неспособност трае, 
ако ги исполнуваат следните услови: 

1) да не се во работен однос; 
2) да не вршат самостојна професионална од-

носно стопанска дејност; 
3) да не се уживатели на старосна или инва-

лидска или семејна пензија рамна на износите на-
ведени во членот 26г став 1 на овој закон или по-
голема од тие износи; 

4) тие и определени членови на нивното'4 се-
мејство да немаат вкупен личен доход од земјо-
делска дејност поголем од 5.500 динари месечно по 
член на семејството. 

(2) На деца — уживатели на семејна инвалид-
нина им припаѓа право на инвалидски додаток, ако, 
покрај условите предвидени во точ. 1 до 3 на ста-
вот 1 од овој член, во поглед на годините на ж и -
вотот и школувањето, ги исполнуваат условите пре-
двидени со прописите за додатокот на деца. 

(3) На вдовица на воен инвалид од војните на 
кој до смртта му припаѓал додаток за нега и помош 
од страна на друго лице (член 22) ќ припаѓа пра-
во на инвалидски додаток кога ќе наполни 45 го-
дини живот, а ги исполнува условите од точ. 1 до 
3 на ставот 1 од овој член. 

Член 266 
(1) Како потполна неспособност за стопанису- 4 

вање во смисла на овој закон, се смета: ка ј децата 
— неспособноста за самостоен живот и работа, а 
ка ј други лица — неспособноста што ќ одговара на 
I категорија на инвалидност, во смисла на пропи-
сите за инвалидското осигурување. 

(2) Како наполно неспособна за стопанисување, 
во смисла на овој закон, се смета и вдовица — 
уживател на лична или семејна инвалиднина ко-
ја има едно или повеќе деца помлади од 15 години 
или постаро дете што е наполно неспособно за сто-
панисување, ако таа се грижи за децата и со нив 
живее во исто домаќинство. 

Член 26в 
Височината на инвалидскиот додаток зависи од 

вкупниот личен доход од земјоделска дејност и од 
другите редовни приходи на корисникот и на опре-
делените членови на неговото семејство, и тоа на 
брачниот другар, децата и родителите, што со него 
живеат во домаќинството. 

Член 26г 
(1) Инвалидскиот додаток се определува во ви-

сочината на разликата помеѓу делот на приходот 
кој месечно паѓа на корисникот и 16.000 динари за 
воените инвалиди од војните односно 14.500 динари 
за уживателите на семејна инвалиднина, со тоа 
што да не може да биде понизок од 1.000 динари. 

(2) Износот на инвалидскиот додаток се зао-
кружува на тој начин што износите над цели сто-
тини а помали од 50 динари не се земаат предвид, 
а износите од 50 динари или поголеми се земаат 
како 100 динари. 

(3) Ако двајца или повеќе соуживатели на се-
мејна инвалиднина ги исполнуваат условите за 
остварување на правото на инвалидски додаток, ин-
валидскиот додаток определен и заокружен според 
ст. 1 и 2 на овој член се зголемува за 15% за секој 
понатамошен соуживзтел, освен ако се во прашање 
соуживатели што остваруваат посебен додаток од 
членот 30 на овој закон. 

(4) На воените инвалиди од војните што се са-
мохрани или боледуваат од активна туберкулоза, 
како и на самохраните уживатели на семејна ин-
валиднина, инвалидскиот додаток определен спо-
ред ст, 1 до 3 на овој член им се зголемува за 5.000 
динари ако нивното домаќинство нема приходи од 
земјоделство. 

Член 26д 
(1) АКО ^уживателите на семејна инвалиднина 

живеам заедно, инвалидскиот додаток определен 
според членот 26г став 3 на овој закон им припа-
ѓа на ^уживателите на рамни делови. 

(2) Ако семејна инвалиднина уживаат повеќе 
лица КОИ ОД оправдани причини живеат одвоено 
(разведени родители, деца родени во брак и деца 
родени вон брак, итн.), а приходите не им произле-
гуваат од заеднички извори, инвалидски додаток 
им припаѓа само на оние соуживатели што ги испол-
нуваат условите за здобивање со право на инвалид-
ски додаток. 

(3) Ако двајца или повеќе соуживатели на се-
мејна инвалиднина од ставот 2 на овој член ги ис-
полнуваат условите за примање на инвалидски до-
даток, на секој од нив му припаѓа износот што би 
му припаѓал како на самостоен уживател, со тоа 
што збирот на тие изно,си да не може да го надми-
не износот на основот за определување на инвалид-
скиот додаток зголемен според членот 26г став 2 
на овој закон. Ако збирот на тие износи е поголем, 
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инвалидскиот додаток му припаѓа на секој од со-
уживателите во сразмера со износите што би им при-
паѓале како на самостојни уживатели. 

(4) Ако во случајот од ставот 3 на овој член 
еден од соуживателите на инвалидски додаток ги 
исполнува условите за зголемување на инвалид-
скиот додаток по основот на самохраност (член 26г 
став 4), му припаѓа и тоа зголемување. Ако двајца 
или повеќе соуживатели ги исполнуваат условите 
за зголемување на инвалидскиот додаток по основот 
на самохраност, износот на тоа зголемување им при-
паѓа на рамни делови. 

Член 26ѓ 
(1) Како други редовни приходи, во смисла на 

членот 26в од овој закон, се подразбираат: личниот 
доход од работен однос, личниот доход од 'само-
стојно вршење занаетчиски и други стопански деј-
ности, личниот доход од самостојно вршење инте-
лектуални и други нестопански услуги, приходот 
од имот и од згради, освен приходите од сопстве-
ниот стан во кој живее'корисникот, како и пензи-
јата, и тоа на корисникот и на членовите на него-
вото семејство (клен 26в). Како друг редовен при-
ход се подразбира и стипендијата што ја прима 
корисникот. 

(2) Ако корисникот на инвалиднина или члено-
ви на неговото потесно семејство живеат на земјо-
делско земјиште на роднини (браќа и сестри, ро-
дители, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо и баба) 
што се сопственици односно обврзници на придоне-
сот од личниот доход од земјоделска дејност од тоа 
земјиште, како приход од земјоделство, во смисла 
на членот 26в на овој закон, се зема и сразмерниот 
дел на доходот од земјоделска дејност постигнат на 
тоа земјиште кој отпаѓа на корисникот на инвалид-
нината заедно со неговото потесно семејство. 

Член 26е 
(1) Како личен доход од работен однос на чле-

новите на домаќинството, кој во смисла на членот 
26ѓ од овој закон се засметува, во приход од кој за-
виси височината на инвалидскиот додаток, се сме-
та просечниот месечен личен доход остварен во 
претходното полгодиште во редовно работно време, 
намален за 50%. 

(2) Како пензија на корисникот односно на чле-
новите на домаќинството, која во смисла нгѓ членот 
26ѓ од овој закон се засметува во приходот од кој 
зависи височината на инвалидскиот додаток, се сме-
та старосната, инвалидската и семејната пензија 
од претходниот месец, и тоа пензијата на членовите 
на домаќинството намалена за 50%. 

(3) Како личен доход од самостојно вршење за-
наетчиски и други стопански и нестопански дејно-
сти односно како приход од имот и приход од згра-
ди, што во смисла на членот 26ѓ на овој закон се 
засметуваат во приходот од кој зависи височината 
на инвалидскиот додаток, се смета доходот односно 
приходот од претходната година што служел како 
основица за облог на придонес односно данок. 

Член 26ж 
(1) Како личен доход од земјоделска дејност од 

кој, во смисла на членот 26в на овој закон, зависи 
височината на инвалидскиот додаток се смета ка-
тастарскиот приход од претходната година наго-
лемен 4 пати, односно 2 пати ако земјиштето и е 
дадено во закуп ^ а работна организација. 

(2) Ако се во прашање самохрани инвалиди или 
самохрани уживатели на семејна инвалиднина, или 
вдовица и деца на инвалид на кој му припаѓал до-
даток за нега и помош од друго лице (член 22), при 
оценувањето на правото на инвалидски додаток и 
определувањето на височината на додатокот се зе-
ма ненаголемениот катастарски приход. 

(3) Ако земјоделско земјиште и е дадено во за-
куп на работна организација за земјоделско про-
изводство со доживотна закупнина, како личен до-
ход од земјоделска дејност од кој, во смисла на 

членот 26в на овој закон, зависи инвалидскиот до-
даток се смета месечниот износ на закупнината, ако 
тоа земјиште по смртта на сопственикот премину-
ва во општествена сопственост. / 

Член 26з 
(1) Височината на постојаниот инвалидски дода-

ток (член 26 став 2) зависи од процентот на работ-
ниот инвалидитет, од бројот на соуживателите на 
семе,јна инвалиднина и од бројот на бековите по 
кои се прима инзалиднината, и изнесува: 

. 1) за воените инвалиди од војните — од 1.320 
до 11.400 динари месечно; 

2) за уживателите на семејна инвалиднина — 
од 4.560 до 8 060 динари месечно. 

(2) На уживателите на лична и семејна инва-
лиднина што, со оглед на работната способност, мо-
жноста за запослување и имотната состојба, се упа-
тени исклучиво или претежно да се издржуваат од 
инвалидските принадлежности, им се зголемува из-
носот на постојаниот инвалидски додаток за 3.000 
динари месечно, без оглед на бројот на ^ у ж и в а т е -
лите." 

Член 9 
Чл. 28 и 29 се бришат. 

Член 10 
Членот 30 се менува и гласи: 
„(1) На децата — уживатели на семејна инва-

лиднина што се школуваат или на друг начин ос-
пособуваат за самостоен живот и работа, а кои сво-
ето право го изведуваат од лица загинати, умрени 
или исчезнати под околностите од чл. 1, 2 и 94 
на овој закон, им припаѓа посебен инвалидски до-
даток, и тоа на секое дете што ги исполнува усло-
вите за примање додаток. 

(2) Со децата од ставот 1 на овој член се изед-
начуваат и децата — уживатели на семејна инва-
лиднина, кои своето право го изведуваат од лица 
умрени во рок од една година по завршувањето на 
војната, ако смртта на такви лица настапила како 
последица од рана, повреда, озледа или болест до-
биена под околностите од чл. 1 и 2 на овој закон. 

(3) Посебниот инвалидски додаток му припаѓа 
на дете кое во^ поглед на годините на животот и 
школувањето ги исполнува условите предвидени со 
прописите за додатокот на деца. 

(4) Височината на посебниот инвалидски дода-
ток зависи од вкупниот личен доход од земјоделска 
дејност и од другите редовни приходи на корисни-
кот и на определените членови на неговото семеј-
ство. 

(5) Како личен доход и други редовни приходи 
од кои, во смисла на ставот 4 од овој член, зависи 
височината на посебниот инвалидски додаток, се 
подразбираат личните доходи и приходите од кои 
зависи височината на инвалидскиот додаток, и тоа 
како на корисникот така и на членовите на семеј-
ството, применувајќи ги на согласен начин одред-
бите од чл. 26в, 26г, 26д, 26ѓ и 26е на овој закон, 
со тоа што при определувањето на височината на 
посебниот инвалидски додаток да се зема ненаго-
лемениот катастарски приход." 

Член 11 
По членот 30 се додаваат пет нови членови, кои 

гласат: 
„Член ЗОа 

(1) Правото на посебен инвалидски додаток 
припаѓа најдоцна до наполнетата 26 година живот, 
без оглед на старосната граница што според про-
писите за додатокот на деца е предвидена за завр-
шување на школувањето во одделни видови учи-
лишта. 

(2) За децата од ставот 1 на овој член што се 
наоѓаат на школување на виши стручни школи, ф а -
култети, високи школи или уметнички академии, по-
себниот инвалидски додаток припаѓа вкупно нај-
многу за онолку време колку што трае пропишано" 
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то редовно школување во овие школи, Во случај на 
промена на школа или вид на студии или започну-
вање нови студии, согласно се применуваат пропи-
сите за додатокот на деца. 

(3) Правото на посебен инвалидски додаток при-
паѓа и по наполнетата 26 година живот ако, со-
гласно сов членот 16 од овој закон, се продолжи 
правото на примање на семејна инвалиднина по на-
полнетата 26 година живот на детето. 

Член 306 
(1) Посебниот инвалидски додаток се определу-

ва во височина на разликата помеѓу делот на при-
ходот што месечно паѓа на корисникот и износот: 

1) од 15.000 динари - ако се во прашање деца 
што посетуваат виша стручна школа, факултет, ви-
сока школа или уметничка академија; 

2) од 10.000 динари - ако се во прашање деца 
што посетуваат некоја од другите школи. 

(2) На дете што се наоѓа во дом или, по одобре-
ние од органот на старателството, ка ј семејство на 
кое му се дава надоместок за сместување на детето, 
како и на дете што се школува или се оспособува 
надвор од местото на живеењето на преостанатиот 
родител или старателот, посебниот инвалидски до-
даток определен според ставот 1 на овој член, му се 
зголемува за 7.000 динари. 

. (3) Износот на посебниот инвалидски додаток о-
пределен според ставот 1 на овој член, не може да 
биде понизок од 1.000 динари месечно. 

(4) Износот на посебниот инвалидски додаток 
помеѓу 500 и 1.000 се заокружува на 1.000 динари, а 
износот под 500 на 500 динари. 

(5) Износот на посиниот инвалидски додаток 
определен според ст. 1 до 3 на овој член, им се 
зголемува за 2.000 динари месечно на корисниците 
чие домаќинство нема приходи од ,земјоделство. 

Член ЗОв 
На уживателот на посебен инвалидски додаток 

определен според членот 306 на овој закон му при-
паѓа еднократен годишен износ на посебниот до-
даток од 20.000 динари на име надоместок за набав-
ка на учебници, кој се исплатува на почетокот на 
учебната година. 

Член ЗОг 
Се овластува Сојузниот извршен совет да го 

пропише начинот за утврдување на делот на прихо-
дот што паѓа врз корисникот на инвалидскиот од-
носно посебниот инвалидски додаток, на дејството 
на промените на фактите и околностите на имот-
ната состојба врз инвалидскиот и посебниот инва-
лидски додаток, височината на постојаниот инвалид-
ски додаток до износите определени во членот 26з 
на овој закон, како и условите под кои уживатели-
те на лична односно семејна инвалиднина се сме-
таат за самохрани. 

Член ЗОд 
Републиките можат на товар на своите сред-

ства да пропишуваат износи на инвалидскиот до-
даток и на посебниот инвалидски додаток поголеми 
од износите предвидени со овој закон." 

Член 12 
По членот 31, под називот на под одделот, се 

додаваат три нови члена, кои гласат: 
„Член 31а 

(1) Додатокот за нега и помош од друго лице, 
ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и по-
себниот инвалидски додаток определени' според о-
вој закон задолжително се усогласуваат со движе-
њето на просечните животни трошоци на почето-
кот на секоја година, ако животните трошоците во 
изминатата година пораснале најмалку за 3%. 

(2) Ако порастот на животните трошоци во из-
минатата година бил помал од 3%, па поради тоа 
не е извршено усогласување на додатоците според 
ставот 1 од овој член, процентот на зголемувањето 
на животните трошоци од претходната година му 
се додава на процентот на зголемувањето на жи-

вотните трошоци настанато во наредната година, 
па додатоците се зголемуваат за вкупниот пораст на 
трошоците во обете години. 

Член 316 
(1) Движењето на просечните животни трошоци 

спрема кое се врши усогласувањето се утврдува врз 
основа на просечните цени на групи артикли и ус-
луги на личната потрошувачка, вклучувајќи ја ту-
ка и станарината, предвидени во републичките ли-
сти спрема кои се води службената статистика на 
личната потрошувачка. 

(2) Одлуката за усогласување на додатоците, во 
смисла на членот 31а од овој закон, ја донесува со-
јузниот секретар за здравство и социјална политика, 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
врз основа на движењето на животните трошоци 
во Југославија. 

Член 31в 
(1) Личната инвалиднина се зголемува периоди-

чно во врска со општото економско движење и со 
зголемувањето на животниот стандард на работни-
те луѓе. 

(2) Одлуката за зголемување на личната инва-
лиднина ја донесува Сојузниот извршен совет." 

Член 13 
"Во членот 36 став 2 зборовите: „забнотехничка 

помош и" се бришат. 
Во ставот 3 на крајот се додаваат зборовите: „и 

забнопротетички средства, а на другите уживатели 
на семејна инвалиднина што имат право на здрав-
ствена заштита им се обезбедува добивање на 
очила". 

Член 14 
Во членот 37 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Здравствена заштита во обемот предвиден 

за уживателите на семејна инвалиднина од членот 
36 на овој закон им се обезбедува на членовите на 
потесното семејство на воените инвалиди од I и II 
група, а на инвалидите од III до VII група — ако 
инвалидот покрај инвалиднина прима и инвалидски 
додаток. По исклучок, за децата на воените инвали-
ди од војните од III до VII група им се обезбедува 
здравствена заштита иако инвалидот не прима инва-
лидски додаток, ако за нив прима додаток на деца." 

Во ставот 2 зборовите: „ст. 2 и 3" се бришат. 

Член 15 
Во членот 40 по ставот 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„(5) Воените инвалиди од војните што веќе про-

фесионално се рехабилитирани немаат право по пат 
на нова професионална рехабилитација да се оспо-
собуваат за вршење на занимање за кое е потребна 
стручна спрема од ист степен за која се оспособиле 
со претходната рехабилитација." 

Член 16 
Членот 41 се менува и гласи: 
„(1) На воените инвалиди од војните им припаѓа 

за врме на траењето на професионалната рехабили-
тација материјално обезбедување. 

(2) Височината на материјалното обезбедување 
зависи од степенот на стручната спрема за која се 
оспособува односно се усовршува инвалидот и од 
вкупните износи на личниот доход од земјоделска 
дејност и другите редовни приходи (член 26ѓ) на ин-
валидот и на членовите на неговото семејство (член 
2бз). 

(3) Материјалното обезбедување изнесува нај-
малку 2.000 динари, а најмногу 20.000 динари ме-
сечно. 

(4) Ако професионалната рехабилитација се вр-
ши надвор од местото на постојаниот престој, а не 
може да се обезбеди постојан превоз на инвалидот 
од местото на живеењето до местото каде што се вр-
ши рехабилитацијата, на воениот инвалид од вој-
ните на кој не му се обезбедени бесплатно сместува-
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ње и исхрана за време на престојот во местото каде 
што се врши рехабилитацијата материјалното обез-
бедување што му припаѓа му се зголемува во износ 
од 4.500 динари, а ако издржува еден или повеќе 
членови на семејството - во износ од 9.000 динари 
месечно. 

(5) На воениот инвалид од војните кој во посеб-
на установа во која се врши професионалната ре-
хабилитација има бесплатно сместување и исхрана, 
му се намалува материјалното обезбедување за 50% 
ако не издржува ниеден член на семејство, освен 
минималниот износ на материјалното обезбедување 
од ставот 3 на овој член." 

Член 17 
По членот 41 се додава нов член 41а, кој гласи: 
„(1) Воеш10т инвалид од војните на кој ќе му 

престане работниот однос поради остварување на 
правото на професионална рехабилитација според 
овој закон, може да бара наместо материјално обез-
бедување спо-ред членот 41 на овој закон да му се 
определи материјално обезбедување во височината 
и под условите предвидени во членот 109 став 1 и 
членот 110 став 1 на Основниот закон за инвалид-
ското осигурување, ако во периодот од пет години 
пред поднесувањето на барањето за професионална 
рехабилитација има најмалку две години стаж на 
осигурување. 

(2) Материјалното обезбедување определено спо-
ред ставот 1 од овој член припаѓа независно од лич-
ниот доход од земјоделска дејност и од други при-
ходи на воениот инвалид од војните и на членовите 
на неговото семејство. 

(3) На воениот инвалид од војните на кој му 
припаѓа материјално обезбедување според ставот 1 
од овој член, му припаѓа и зголемување на матери-
јалното обезбедување во височината и под условите 
од членот 41 став 4 на овој закон. 

(4) Воениот инвалид од војните кој користи м а ^ 
теријално обезбедување според ставот 1 од овој член, 
не може за тоа време да оствари инвалидски до-
даток. 

(5) Воениот инвалид од војните што ги исполну-
ва условите за професионална рехабилитација и 
според прописите за воените инвалиди од војните 
и за инвалидското осигурување, може по сопствен 
избор да го користи правото на професионална ре-
хабилитација само по еден основ." 

Член 18 
Во членот 42 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Право на рехабилитација од ставот 1 на 

овој член имаат и децата на воените инвалиди од 
војните од I и II група, а децата на воените инва-
лиди од војните од III до VII група — ако инвалидот 
покрај инвалиднината прима и инвалидски до-
даток." 

Член 19 
Во членот 47 став 1 по зборот: „закон" се дода-

ваат зборовите: „или по основот на тешко оштету-
вање односно губење на друг парен орган што на-
станало по војната независно од воените последи-
ци". 

Член 20 
По членот 50 се додаваат три нови члена, кои -

гласат: 
„Член 50а 

(1) На воениот инвалид од војните од I група на 
кој" инвалидското својство му е признаено поради 
тешки оштетувања на долните екстремитети што, 
според одредбите од овој закон или прописите доне-
сени врз основа на него, даваат право на добивање 
на ортопедски колички, моѕке, во границите на 
средствата обезбедени за таа цел за секоја година, 
да му се даде моторно возило со зафатнина до 
1.000 ст 5 . 

(2) Наместо моторно возило со зафатнина до 
1.000 с т 3 на воениот инвалид од војните од ставот 
1 на ОВОЈ член што сака да купи моторно возило со 
поголема зафатнина, може да му се даде надомес-
ток за купување на такво возило на југословен-

скиот пазар во височина на цената на возилото од 
ставот 1 на овој член. 

(3) На воениот инвалид од војните на кој, во 
смисла на ставот 1 од овој член, му е дадено мотор-
но возило или кој ги исполнува условите за доби-
вање на моторно возило, а има возило набавено со 
свои средства, му припаѓа, во постојан месечен из-
нос паушален надоместок на име трошоци за по-
правка на моторното возило (во понатамошниот 
текст: паушален надоместок), како и надоместок на 
трошоците за осигурување на моторното возило. 

(4) Височината на паушалниот надоместок зави-
си од зафатнината на моторното возило и од годи-
ните на употребата на возилото, но не може да го 
надмине износот од 15.000 динари месечно. 

(5) Сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, ќе ја пропише височината на паушалниот 
надоместок до износот определен во ставот 4 на овој 
член и начинот на исплатата на тој надоместок, ви-
дот на моторното возило и обемот на осигурување-
то на возилото. 

Член 506 
(1) На воените инвалиди од војните чиј инва-

лидитет се состои во оштетување на долните екс-
тремитети од најмалку 60%, ако се во работен од-
нос или на професионална рехабилитација, како и 
на слепите воени инвалиди од војните, им припаѓа 
надоместок при купувањето на моторно возило (во 
понатамошниот текст: регрес) на југословенскиот па-
зар во границите на средствата обезбедени за секоја 
година за оваа цел. 

(2) Регресот му припаѓа на инвалидот еднаш -
во шест години — ако е во прашање патнички ав-
томобил, односно во три години — ако е во праша-
ње моторцикл или скутер. Инвалидот што е соп-
ственик, на моторно возило може да добие регрес 
по истекот на шест години односно три години од 
денот на набавката на тоа возило. 

(3) Ако инвалидот на кој му е даден регрес го 
отуѓи моторното возило пред истекот на рокот од 
шест односно три години, тој е должен да го врати 
сразмерниот дел од регресот сметајќи од првата на-
редна година во ноја го отуѓил моторното возило 
па до истекот на рокот од шест односно три години, 
и тоа за секоја година по една шестина односно по 
една третина од вкупниот износ на регресот. 

(4) Височината на регресот зависи од височина-
та на процентот на инвалидитетот и од височината 
на личниот доход Од земјоделска дејност и од при-
ходите на инвалидот и определените членови на 
домаќинството (член 26в), а најмногу изнесува до 50% 
од основицата за определување на височината на 
регресот. 

(5) Сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, ќе ја пропише височината на регресот до 
процентот определен во ставот 3 на овој член, како 
и начинот на утврдувањето на делот на приходот 
што паѓа врз инвалидот при определувањето на ви-
сочината на регресот. 

(6) Решението за барањето за регрес го донесу-
ва надлежниот републички орган на управата. Тоа 
решение е конечно. 

Член 50в 
Како основица за определување на височината 

на регресот се зема: 
1) за купување патнички автомобил — износот 

од 1,700.000 динари; 
2) за купување моторцикл или скутер — про-

дажната цена на возилото." 

Член 21 
Во членот 56 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на ставот 1 од 

овој чл^н, се продолжува траењево на следните ин-
валидски права и по престанокот на условите про-
пишани со закон за уживателите ' на тие права, и 
тоа: 
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1) започнатото лекување се продолжува до за-
вршетокот на лекувањето, но не подолго од 6 ме-
сеци по престанокот на условите пропишани со за-
конот; 

2) започнатото користење на професионална 
рехабилитација и материјално обезбедување (чл, 39 
до 41) се продолжува до завршетокот на рехабили-
тацијата, а најмног.у за 2 години ако е во прашање 
воен инвалид од војните кој во текот на рехабили-
тацијата го загубил инвалидското својство поради 
намалување на воениот инвалидитет под определе-
ниот минимум." 

Член 22 ' 
Во членот 59 став 4 во втората реченица зборо-

вите: „Запрената половина од инвалидските ири-
на длежности" се заменуваат со зборовите: „Запре-
ните инвалидски принадлежности", а зборот: „ис-о 
плати" се заменува со зборот: „исплатат". 

Член 23 
Во членот 62 ставот 1 се хменува и гласи: 
„(1) Инвалидските права се остваруваат ка ј на-

длежниот општински, околиски и републички ор-
ган на управата." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Работите во врска со остварувањето на ин-

валидските права од надлежноста на федерацијата 
ги врш^Т Сојузниот секретаријат за здравство и со-
цијална политика " 

Досегашните ст 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4, 
Член 24 

Во членот 65 по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„(2) Општинскиот орган на управата што ја во-
ди постапката е должен по службена должност да 
ги прибави исправите со кои се докажува некскј 
факт или состојба од важност за донесување или 
извршување на решението или за преземање упра-
вно дејствие во корист на странката, ако издавање-
то на исправата спаѓа во надлежност на кој и да 
било, орган од таа општина." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 25 

Во членот 80 став 1 по првата реченица се до-
дава реченицата: „Ако патување треба да се извр-
ши на релацша каде не постои јавно превозно сред-
ство, или постои но од оправдани причини не било 
можно да се користи бесплатно возење (чл. 46 и 47), 
на воените инвалиди од војните и на другите кори-
сници на инвалидските права им припаѓа и надоме-
сток на патните трошоци." 

Во ставот 2 по зборовите: „во друго место" се до-
даваат зборовите: „односно надоместокот на патни-
те трошоци". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Надоместокот на трошоците за исхрана и 

сместување за врме на патување и престој во друго 
место им припаѓа во случаите и во височината оз-
начени во ст, 1 и 2 на овој член и на лица што не 
се воени инвалиди од војните ниту уживатели на 
инвалидски права, но поднесле барање за утврду-
вање на инвалидското својство односно за призна-
вање на инвалидските права." 

Член 26 
Во членот 83 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2) Воените инвалиди од војните што имаат 

својство на осигурено лице според Законот за здрав-
ственото осигурување, можат, по сопствен избор, на-
место лекување во природни лекувалишта според 
овој закон, да користат лекување во стационарни 
здравствени установи специјализир,ани за лекува-
ње со примена на природните фактори — според 
прописите за здравственото осигурување." 

Член 27 
Во членот 87 став 2 зборовите: „во ненамалеи 

износ" се заменуваат со зборовите: „без зголемува-

њето на инвалидскиот додаток за тој ^уживател , 
предвиден во членот 26г став 3 на овој закон." 

Член 28 
Членот 92 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за здравство и социјална 

политика донесува поблиски прописи за работата 
на лекарските комисии (член 67 ст. 1 и 4), ги про-
пишува индикациите за лекување во природни ле-
кувалишта и начинот на кој се остварува тоа ле-
кување (член 35 став 2), како и индикациите за про-
тези, ортопедски и други помагала и санитарни 
справи, роковите на траењето на тие средства и 
стручната контрола на истите (член 83 точка I).'4 

Член 29 „ 
Во членот 93 став 3 се додава на крајот следна-

та реченица: 
„Обврската за враќање на неправилно исплате-

ните примања за овој период постои независно од 
тоа дали е поништено или укинато решението по 
кое е исплатено примањето." 

Член 30 
Во членот 98 уводната реченица се менува и 

гласи: 
„Инвалидските права според овој закон им се 

признаваат и на лица кои според Договорот за мир 
со Италија или по пат на опција станале југосло-
венски државјани, и тоа:". 

Член 31 
Во членот 102 по ставот 2 се додава нов ста^ 3, 

кој гласи: 
„(3) Како лица умрени под околностите од чл. 

1, 2 и 5 на овој закон се сметаат во смисла на ст. 1 
и 2 на овој член и лицата умрени во рокот и под 
околностите наведени во членот 30 став 2 на овој 
закон." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Член 32 

По членот 102 се додава нов член 102а, кој 
гласи: 

„Уживателите на семејна инвалиднина на кои 
тоа право им е признаено до 31 декември 1964 го-
дина по лице умрено по 15 мај 1946 година а чија 
смрт настанала како последица од рана, повреда, 
озледа или болест добиена под околностите од чл. 
1 и 2 на овој закон, ќе ги уживаат инвалидските 
права и по 31 декември 1964 година, и тоа во обемот 
и под условите предвидени со овој закон." 

Член 33 
Чл. 103 до 106 се бришат. 

Член 34 
Инвалидските принадлежности (лични инвали-

днини на инвалидите од I до VII група, додаток за 
нега и помош од друго лице, ортопедски додаток, 
инвалидски додаток и посебен инвалидски додаток) 
определени според Законот за воените инвалиди од 
војните и според прописите донесени врз основа на 
него, им се преведуваат по службена должност на 
инвалидски принадлежности според овој закон на 
сите корисници на кои тие им припаѓаат на денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 35 
Пред преведувањето на ортопедскиот додаток 

ќе се изврши претходно распоредување во степени 
на телесното оштетување според новата Листа на 
телесните оштетувања што повлекуваат право на 
ортопедски додаток, која е составен дел на овој за-
кон, на сите воени инвалиди од војните на кои им 
е утврдено телесното оштетување и степенот на те-
лесното оштетување според Листата на телесните 
оштетзпзања што повлекуваат право на ортопедски 
додаток важечка до 31 декември 1964 година. Ова 
распоредување се врши по службена должност, по 
правило, без повторен преглед на инвалидот, врз 
основа на мислење од надлежната лекарска коми-
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сија што комисијата ќе го заснове врз наодот и ми-
слењето дадени на последниот поранешен преглед. 

Член 36 
До донесувањето на решенијата за преведување 

на инвалидските принадлежности (член 34) и прет-
ходното распоредување во степени на телесно ош-
тетување (член 35) на уживателите на овие инва-
лидски принадлежности ќе им се исплатува, како 
аконтација, износот на месечните инвалидски при-
надлежности што им припаѓал на 31 декември 1964 
година, со тоа што инвалидскиот додаток како акон-
тација да може да се исплатува најдоцна до 30 јуни 
1965 година, до кој ден надлежните општински ор-
гани на управата треба да го завршат преведување-
то. По донесувањето на решенијата за преведување 
овие исплатени износи ќе се пресметаат ако изно-
сите на преведените инвалидски принадлежности 
се поголеми. 

Член 37 
Правото на инвалидски додаток и правото на 

посебен инвалидски додаток, по исклучок од одред-
бите на овој закон, ќе се оценуваат и височината на 
додатокот ќе се определува и за 1966 година според 
катастарскиот приход што служел за облог на да-
нок за 1964 година. 

Правото на инвалидски додаток и правото на 
посебен инвалидски додаток што стасуваат до 30 
јуни 1965 година ќе се оценуваат и височината на 
додатокот ќе се определува според личниот доход 
што членовите на семејството на корисникот го при-
миле како аконтација за декември 1964 година на-
мален за 50%, не сметајќи ја новогодишната награ-
да, односно според износот на месечните пензиски 
примања што на корисникот и на определените чле-
нови на неговото семејство му припаѓаат на 31 де-
кември 1964 година (член 230 став 4 од Основниот 
закон за пензиското осигурување), не сметајќи го 
износот од 1.500 динари предвиден во точката За од 
Одлуката за исплата на додаток на пензија во 1964 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/64), и тоа 
пензиските примања на членовите на семејството 
намалени за 50% 

Член 38 
Досегашните корисници на инвалидски додаток 

и на посебен инвалидски додаток што имаат при-
ходи што се земаат предвид при оценувањето на 
правото на додаток и при определувањето на него-
вата височина се долани на надлежниот општински 
орган на управата во рок од 3 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да му поднесат 
доказ за фактите важни за оценувањето на правото 
односно за определувањето на височината на дода-
токот, а особено: 

1) за семејната состојба (член 26в и член 26ѓ 
став 2); 

2) за височината на личниот доход од работен 
однос на членовите на семејството за декември 1964 
година, без новогодишната награда (член 37 став 2); 

3) за височината на пензиските примања на ко-
рисникот и на членовите на неговото домаќинство 
за декември 1964 година (член 37); 

4) за катастарскиот приход на домаќинството за 
1964 година. 

На досегашните корисници на инвалидскиот до-
даток што имаат приходи ќе им се определи инва-
лидски додаток според овој закон врз основа на 
фактите утврдени во решението со кое е признаено 
правото на додаток според прописите важечки до 
денот на почетокот на применувањето на овој закон. 

Надлежниот општински орган на управата во 
случаите од ставот 1 на овој член може да побара 
од корисникот тој со своја изјава, дадена под матери-
јална и кривична одговорност, да даде податоци или 
да ги потврди позитивните или негативните факти 
важни за оценувањето на правото на инвалидски 
додаток и за определувањето на неговата височина, 

ако најде дека е тоа поповолно за корисникот и за 
постапката. Во овој случај општинскиот орган на 
управата ќе му достави на корисникот писмен пра-
шалник со прашањата, ,на кои корисникот треба да 
одговори, и ќе определи примерен рок во кој кори-
сникот ќе даде изјава, или ќе го повика корисникот 
да ја даде својата изјава пред општинскиот орган 
ако е тоа за него попогодно или е во интерес на пра-
вилното решение. 

Член 39 
Инвалидските принадлежности, паушалните на-

доместоци и материјално обезбедување за време на 
професионална рехабилитација според овој закон 
припаѓаат од 1 јануари 1965 година. 

На децата — уживатели на посебен' инвалидски 
додаток ќе им се исплати износот на зголемувањето 
на посебниот инвалидски додаток во височина од 
20.000 динари и за учебната 1964/1965 година во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 40 
Во членот 3 став 3, членот 9 став 3, членот 23 

став 4, чл, 48 и 63 став 2, членот 79 ст. 3 и 6, членот 
85 став 2, членот 86 став 4 и членот 91 став 1 зборо-
вите: „сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на социјалната заштита" се заменуваат со 
зборовите: „сојузниот секретар за здравство и со-
цијална политика". 

Во членот 48 зборовите: „во согласност со со-
јузните органи на управата надлежни за сообраќај 
и врски и за работите на финансиите" се заменуваат 
со зборовите: „во согласност со сојузниот секретар 
за сообраќај и врски и со сојузниот секретар за фи-
нансии". 

Во членот 91 став 1 зборовите: „сојузниот орган 
на управата за сојузен буџет" се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот секретар за финансии". 

Во сите членови на законот зборовите: „органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на социјалната заштита" се заме-
нуваат со зборовите: „надлежниот општински орган 
на управата", зборовите: „органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за работите на 
социјалната заштита" — со зборовите: „надлежниот 
околиски орган на управата", зборовите: републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
социјалната заштита" — со зборовите: „надлежниот 
републички орган на управата", во соодветно чле-
нување. 

Член 41 
. Се овл,астува Законодавно-правната комисија на 

сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за воените инвалиди од војните, 
како и во согласност со измените и дополненијата 
што ги содржи овој закон да го изврши потребното 
усогласување на називите на органите и изразите 
употребени во законот. 

, Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Одлуката за условите под кои членовите на 

потесна фамилија на воените инвалиди од војните 
можат? да остваруваат здравствена заштита („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/59); 

2) Одлуката за инвалидските права на воените 
инвалиди од верните — бивши припадници на ита-
лијанската војска („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/59); 

3) Одлуката за надоместокот на воените од вој-
ните и мирновремените воени инвалиди и инвали-
дите на трудот при купувањето на моторни возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), доколку се 
однесува на воените од војните и мирновремените 
воени инвалиди; 

4) Упатството за примена на Одлуката за надо-
местокот на воените од војните и мирновремените 
воени инвалиди и на инвалидите на трудот при ку-
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пувањето на моторни возила („Службен лист на 
ФНРЈ" бр 36 62), доколку се однесува на воените 
од војните и мирновремените воени инвалиди; 

5) сите прописи донесени врз основа на Законот 
за воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ ', бр. 13 63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
42, 64) и врз основа на порано важечкиот Закон за 
воените инвалиди од војните, доколку не се опфа-
тени со ставот 2 од овој член. 

До донесувањето на поблиски прописи по овла-
стувањата дадени со овој закон и со Законот за вое-
ните инвалиди од војните ќе се применуваат, освен 
одредбите што му се спротивни на овој закон, след-
ните прописи: 

1) Уредба за професионалната рехабилитација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/60. 10/61 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/64), освен чл. 4, 14 став 2 
и чл. 15, 17, 18 и 19; 

2) Правилник за снабдување на воените инва-
лиди од војните со протези, ортопедски и други по-
магала, помошни и санитарни справи („Службен 
лист на СФРЈ ' , бр. 24/63); 

3) Правилник за лекување на воените инвалиди 
од војните во природни лекувалишта („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/63); 

4) Правилник за начинот на исплатувањето на 
инвалидските нринадлежности и другите парични 
примања според Законот за воените инвалиди од 
војните и за контролата на извршувањето на тие 
расходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63); 

5) Правилник за работата на лекарските коми-
сии во постапката за остварување на инвалидските 
права според Законот за воените инвалиди од вој-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

6) Правилник за упатување на лекување во 
странство на корисниците на здравствена заштита 
според Законот за воените инвалиди од војните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

7) Правилник за остварување на правото на вое-
ните инвалиди од војните на бесплатно и повласте-
но возење („Службен лист на СФРЈ", бр 24/64); 

8) Упатство за оценување на воениот инвалиди-
тет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/59); 

9) Упатство за инвалидската здравствена книш-
ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/59 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/63). 

Член 43 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а одредбите на чл. 8, 10 и 16 од овој закон и Листа-
та на телесните оштетувања што повлекуваат пра-
во на ортопедски додаток (член 35) ќе се примену-
ваат од 1 јануари 1965 година. 

Л И С Т А 
НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ШТО ПОВЛЕКУ-

ВААТ ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК 
1. Телесни оштетувања од прв степен се: 
1) ампутација на два или повеќе екстремитети, -

која повлекува воен инвалидитет од I група; 
2) оштетување на функцијата на два или повеќе 

екстремитети, кое е последица од добиена рана, по-
вреда или озледа, а повлекува воен инвалидитет од 
100%; 

3) потполно губење на видот на обете очи; 
4) ампутација на една нога во иатколеницата или 

на една рака во лактот или надлактицата. 
2. Телесни оштетувања од втор 'степен се: 
5) ампутација на една нога во потколеницата; 
6) ампутација на една подлактица или една 

шбка; 
7) оштетување на функцијата на еден или по-

веќе екстремитети, кое е последица од добиена ра-
на, повреда или озледа, како и обо-страна ампута-
ција на ножјсто според Сћораг!, ако оштетувањето 
односно ампутацијата повлекува воен инвалидитет 
од 80% или 90%. 

3. Телесни оштетувања од трет степен се: 
8) обострана ампутација на доножјето според 

1Лѕ1гапк, или обострана ампутација на ножјето 
според Сћораг!, или комбинација на овие ампута-
пии, ако повлекува воен инвалидитет под 80%; 

9) ампутација или ексартикулација во скочниот 
зглоб; 

10) оштетување на функцијата на еден или по-
веќе екстремитети, кое е последица на добиена ра-
на, повреда или озледа, ако оштетувањето на еден 
екстремитет повлекува воен инвалидитет од 60% 
или 70%. 

4. Телесни оштетувања од четврти степен се: 
11) оштетување на функцијата на еден или по-

веќе екстремитети, кое е последица на болест а по-
влекува воен инвалидитет од најмалку 80%; 

12) други телесни оштетувања кои се последица 
на добиена рана, повреда или озледа, чиј воен ин-
валидитет изнесува најмалку 80%. 

332. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалж:тичка Федеративна" Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за меница, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 
март 1965 година и на седницата на Организационо-
-политичкиот собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 289 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за ме-
ница („Службен лист на ФНРЈ", бр. 104/46) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и во него се вршат измени 
и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА МЕНИЦА 
Член 1 

Во Законот за меница, во членот 41 зборовите: 
„кај околискиот суд, а ако овој го нема, к а ј месниот 
народен одбор" се заменуваат со зборовите: „кај 
општинскиот суд, а ако овој го нема к а ј надлеж-
ниот орган на управата на општинското собрание". 

Член 2 
Во членот 42 точ. 2 и 3 по зборот: „стечај" се 

додаваат зборовите: „односно присилна ликвида-
ција". 

Член 3 
Во членот 43 став 6 по зборот: „стечај" се до-

даваат зборовите: „односно присилна ликвидација". 

Член 4 
Во членот 47 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако регрес се бара пред стасаноста, од менич-

ната сума се одбива есконт по стопата што ја опре-
делува Народната банка на Југославија, а која ва-
жи на денот на регресот/4 
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Член 5 
Во членот 69 ст, 1 и 2 зборовите: „околиски су-

дови" се заменуваат со зборовите: „општински су-
дови". , 

Во ставот 2 зборовите: „судски чиновник" ко-
му" се заменуваат со зборовите: „овластеното служ-
бено лице на кое". . 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за правосудство, во согла-

сност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
може да пропише и ка ј поштата да се подигаат про-
тести." 

Член 6 
Во членот 70 став 3 зборовите: „кај месниот на-

роден одбор" се заменуваат со зборовите: „кај над-
лежниот општински орган на управата 

Член 7 
Во членот 76 став 2 зборовите: „Министерот на 

правосудието на ФНРЈ" се заменуваат со зборови-
те: „сојузниот секретар за правосудство". 

Член 8 ^ 
Во членот 77 став 2 зборовите: „Владата на 

ФНРЈ може со уредба" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот извршен совет може". 

Член 9 
Во членот 79 по зборовите: „регресна тужба" 

запирката и зборовите: ,,предлог за" извршување 
кој што државното кредитно претпријатие го на-
прави во смисла на чл. 26 (2) Законот за уредуење 
и работење на кредитниот систем, како и извештај 
за тоа кого државното кредитно претпријатие им го 
испракја на репресиите должници" се бришат. 

Член 10 
Во членот 80 точка 2 по зборовите: „во стечај" 

се додаваат зборовите: „односно во присилна! лик-
видација" на обете места во соодветно членување. 

Член 11 
Во членот 85 став 3 зборовите: „прописите на 

трговското односно грагјанското законодавство" се 
заменуваат со зборовите: „одредбите од Законот за 
застареноста на побарувањата". 

Член 12 
Во членот 86 став 3 и во членот 87 став 2 по 

зборот: „стечај" се додаваат зборовите: „односно 
кога ќе се отвори ш п а н к а т а за присилна ликви-
дација". 

Член 13 
Во членот 90 став 4 зборовите: „Службениот 

лист на Федеративна Народна Република Југосла-
вија" се заменуваат со зборовите: „Службен лист 
на СФРЈ". 

Член 14 
Во членот 101 зборовите: „прописите на граг-

јанското или трговското законодавство" се замену-
ваат со зборовите: „одредбите на Законот за заста-
реноста на побарувањата". 

Член 15 
Во членот 102 став 3 зборот: „чиновникот" на 

обете места се заменува со зборовите: „службеното 
лице". 

Член 16 
Во членот 104 ст. 1 и 2 зборот: „законски" се 

брише. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Како празник, во смисла на овој закон, се под-

разбираат недела и државен празник установен со 
сојузен или републички закон." 

Член 17 
Во членот 106 став 1 зборовите: „од надлеж-

ните власти" се заменуваат со зборовите: „од над-
лежниот орган". 

Член 18 
Во членот 112 зборовите: „врз основа на доку-

мент во смисла на точ. 2 чл. 26 на Законот за урв-
дуење"и работење на кредитниот Ристем, или" се 
бришат. 

Член 19 
Во членот 114 ставот 1 се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет, според сериозноста 

на приликите, а во врска со членот 53 на овој закон, 
донесува прописи за соодветната заштита за регрес-
ните менични должници со одлагање на роковите за 
исплата на мениците и сл., кога-годе странска др-
жава ќе издаде прописи со кои се спречува врше-
њето или одржувањето на правата од тие меници." 

Во ставот 3 зборовите: „Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ" се заменуваат со зборовите: „со-
јузниот секретар за финансии". 

Член 20" 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

д^нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

333. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам ^ 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Царинскиот закон, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 
март 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 2 април 1965 година. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

П. Р. бр. 263, 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Царинскиот закон („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63) се усогла-
сува со Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и во него се вршат измени 
и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИН-

СКИОТ ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон по членот 51 се додава 

нов член 51 а, кој гласи: 
„(1) Стопанската организација што држи царин-

ско сместувалиште е одговорна за сите давачки 
што при увозот ги товарат стоките сместени во 
сместувалиштето, а според состојбата на стоките во 
поглед на количината и квалитетот во моментот на 
внесувањето во сместувалиштето. 

(2) За сите давачки за стоки сместени во мага-
цините од членот 51 став 2 на овој закон е одго-
ворен подносителот на барањето за сместување на 
стоките во нив, а за давачките за стоки сместени во 
железнички царински магацин е одговорна желез-
ничката станица. 
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(3) Држателот на консигнационен лагер е од-
говорен за сите давачки што ги товарат при уво-
зот стоките сместени во лагерот. а според состојбата 
на стоките во ̂ поглед на количината и квалитетот 
во моментот на внесувањето во лагерот." 

Член 2 
Во членот 64 по ставот 3 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„(4) Состојбата на стоките во поглед на ква-

литетот, количината или вредноста што ги утврди-
ла царинарницата, се смета за наод од ставот 1 на 
овој' член, ако податоците внесени во декларацијата 
се сложуваат со податоците од исправите поднесени 
според чл, 59 и 60 односно со податоците од запис-
никот направен според членот 63 на овој закон. 

(5) Ако наодот на царинарницата не е утвр-
ден под условите од ставот 4 на овој член, подно-
сителот на декларацијата може да бара измена на 
пресметаната царина и на другите давачки во сми-
сла на чл. 69 и 7а на овој закон." 

Член 3 
По членот 65 се додава нов член 65а, кој гласи: 
„(1) Податоците за вредноста на стоките, вне-

сени во декларацијата врз основа на договорот за 
купопродажба кој предвидува исполнување на у-
словите чии елемент^ во моментот на водењето на 
царинската постапка не се познати (примена на 
лизгава скала, котации на берза, квалитативно или 
квантитативно преземање и сл.), се сметаат за ца-
ринската постапка привремени — до настапувањето 
на договорениот услов, освен ако царинарницата 
врз основа на овластувањата од чл. 62 и 63 на овој 
закон презела мерки самата да ги утврди тие ф а к -
ти. По исполнување на договорениот услов цари-
нарницата по службена должност врши дефини-
тивно пресметување на царината и на другите да-
вачки. 

(2) Подносителот на декларацијата може да ги 
подигне стоките од царинарницата и пред дефини-
тивното пресметување предвидено во ставот 1 од 
овој член, ако го уплати износот на царината и на 
другите давачки пресметан врз основа на привре-
мено утврдената вредност на стоките." 

Член 4 
По членот 99 се додава нов член 99а, кој гласи: 
„За вршење на работите на царинската служба 

во врска со привремено увезените стоки изложени 
на саем, управата на саемот е должна на царинар-
ницата да и обезбеди без надоместок потребни про-
стории." 

Член 5 
По членот 99 се додава нов член 99а, кој гласи: 
„(1) Ако привремено увезените стоки бидат без 

вина на увозникот уништени или во толкава мер-
ка оштетени што да не можат да послужат за це-
лите поради кои се увезени, царинарницата, на ба-
рање на увозникот, ќе донесе решение за негово 
ослободување од обврската за враќање на стоките 
во странство и за враќање на положеното обезбе-
дување. 

(2) УВОЗНИКОТ е должен кон барањето да подне-
се докази дека стоките се уништени односно оште-
тени без негова вина, а ако е во прашање оштету-
вање — и доказ дека странскиот испраќач се от-
кажал од оштетените стоки. 

(3) Оштетените стоки од ставот 1 на овој член 
увозникот ќе ЈЛ ги предаде на царинарницата, која 
ќ е постапи со нив во смисла на членот 126 од овој 
закон." 

Член 6 
Во членот 122 точка 1 по зборовите: „до денот 

кога е извршено пресметувањето на царината и да-
вачките" се додаваат зборовите: „и за тоа е изве-
стен подносителот на декларацијата". 

По ставот 1 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„(2) Лицето што бара ослободување од плаќање 
царина и други давачки, а е должно од надлежните 
органи да прибави исправи што се прилагаат кон 
барањето за ослободување, не плаќа лежарина за 
првите 15 дена од денот на поднесувањето на бара-
њето за ослободување, ако се постапило по него-
вото барање. 

(3) Рокот од ставот 2 на овој член царинарни-
цата може во оправдан случај да го продолжи, но 
најдолго за понатамошни 15 дена." 

Член 7 
Во членот 169 зборовите: „одат во корист на 

Фондот за унапредување на царинската служба 
(Царински фонд)" се заменуваат со зборовите: „и 
припаѓаат на федерацијата, и се внесуваат на по-
себна сметка, а средствата од таа сметка се кори-
стат за унапредување на царинската служба". 

Член 8 
По членот 169 се додава нова глава, со седум 

нови членови, кои гласат: 

„ Г л а в а п е т т а 
Финансирање на определени потреби за унапреду-

вање на царинската служба 
Член 169а 

За финансирање на определени потреби за у-
напредување на царинската служба, утврдени со 
овој закон, се издвојуваат на посебна сметка след-
ните средства на федерацијата: 

. 1) износите наплатени на име парични казни 
изречени за царински прекршоци и други повреди 
на царинските прописи, износите добиени со про-
дажба на стоките одземени како предмет на ца-
рински прекршоци и износите наплатени на име 
нивниве вредности; . 

2) 5% од износот на динарските и девизните 
средства и противвредноста на благородните мета-
ли, што се одземени како предмети со кои се сто-
рени девизни прекршоци во патничкиот промет со 
странство; 

3) износите наплатени на име лежарина за сто-
ки сместени во царински магацини и царински скла-
дови. 

Член 1696 
(1) Средставата на посебната сметка служат: за 

набавка на технички средства потребни за вршење 
на царинската контролна служба (патролни чамци, 
моторни и други превозни средства, лабораториска 
опрема, средства за одржување вј5ска, сметковни и 
пишувачки машини и други предмети за современа 
опрема на царинската служба); за изградба на 
царински управни и станбени згради, магацински 
и други простории и простори за паркирање; за 
школување на кадрите и за стручно усовршување 
на царинските службеници (стипендирање на ре-
довни и вонредни студенти и ученици, на средни 
училишта, изучување странски јазици, дополнител-
но школување — одржување семинари и курсеви, 
набавка на стручна литература и сл.); за подмиру-
вање на издатоците на службата за сузбивање 
на царинските прекршоци, како и за наградување 
на лица во царинската служба и на лица вон ца-
ринската служба што учествуваат во откривање 
и сузбивање на царинските прекршоци. 

(2) Средствата на посебната сметка служат и 
за подмирување на трошоците настанати во врска 
со продажбата ца стоките одземени како предмет 
на царински прекршоци. 

Член 169в 
Наградувањето ^ а лица во царинската служба 

и на лица вон царинската служба, што учествуваат 
во откривање и сузбивање на царинските прекршоци 
се врши според правилникот, што го донесува ди-
ректорот на Управата за царини и советот на работ-
ните заедници на царинската служба. 
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Член 169г 
(1) Средствата на посебната сметка се користат 

според претсметката, што ја донесуваат директорот 
на Управата за царини и советот на работните за-
едници на царинската служба. Оваа претсметка и се 
поднесува на согласност на Сојузната скупштина. 

(2) Наредбодавец за извршување на претсмет-
ката од ставот 1 на овој член е директорот на Упра-
вата за царини. 

(3) Административните работи во врска со /сред-
ствата на посебната. сметка според овој закон ги 
врши и евиденцијата за тие средства ја води Упра-
вата за царини. 

Член 169 д 
За вредноста на подвижните и недвижните 

предмети изградени и прибавени од средствата на 
посебната сметка се зголемува фондот на опремата 
односно фондот за заедничка потрошувачка на 
Управата за царини. 

Член^169ѓ 
(1) Завршната сметка за извршувањето на прет-

сметката ја донесуваат директорот на Управата за 
царини и советот на работните заедници на царин-
ската служба и и го поднесуваат на одобрение на 
Сојузната скупштина. 

(2) Непотрошените средства на посебната смет-
ка, на крајот на годината се пренесуваат во наред-
ната година. 

Член 169е 
(1) Ако директорот на Управата з а . царини и 

советот на работната заедница на царинската служ-
ба не постигнат согласност за претсметката според 
членот 169г став 1 на овој закон односно за заврш-
ната сметка според членот 169ѓ став 1 на овој закон, 
конечна одлука донесува Сојузниот извртен совет. 

(2) До донесувањето на конечната одлука се 
применува претсметката односно завршната сметка 
утврдена од директорот на Управата за царини." 

Член 9 
Досегашната глава петта станува глава шестта. 
Членот 170 се менува и гласи: 
,.До донесувањето на закон за царинската тари-

фа (член 36) ќе се применува Привремената општа 
царинска тарифа и други прописи за царините што 

^ важеле на денот на влегувањето во сила на овој 
закон." -

Член 10 
Членот 172 се менува и гласи: 
„Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да ја пропише: 
1) постапката и начинот за известување за 

пристигањето на редовни и вонредни превозни 
средства што ја преминуваат царинската линија и 
за запирањето на тие средства помеѓу царинската 
линија и граничната царинарница и условите и 
начинот за пренесување на стоки и преминување 
на царинската линија ноќе; 

2) постапката при увозот и извозот на резервни 
делови за поправка на железнички превозни сред-
ства и постапката со товарниот прибор; 

3) царинската постапка во сообраќајот на вод-
ните патишта, начинот на снабдувањето на странски 
бродови и условите и постапката за вршење повлас-
тена пловидба; 

4) постапката за царинење на стоки; 
5) постапката за царинење на стоки што ги но-

сат со себеси патници и за личен претрес на пат-
ници; постапката за царинење при увозот и извозот 
на стоки што се враќаат во непроменета или про-
менета состојба, и постапката за спроведување на 
царински надзор над стоките во царински магацини 
и царински складови, како и начинот на царинење 
на стоките во нив; 

6) постапката со индустриските производи, нив-
ните делови, како и со резервните делови што се 
извезуваат заради замена или поправка за време на 
траењето на гарантниот рок." 

Член И 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Фондот за унапре-
дување на службата на царинската контрола 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54 и 55/57 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/64). 

Завршната сметка на Фондот за унапредување 
на службата на царинската котрола за периодот од 
1 јануари 1965 година до денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе се донесе според прописите 
што важеле до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Непотрошените средства на Фондот за унапре-
дување на службата на царинската контрола според 
завршната сметка од ставот 2 на овој члец, како и 
побарувањата на Фондот што ќе бидат наплатени 
— ќе се уплатат во корист на посебната сметка 
според овој закон. 

Член 12 
Во членот 6 став 1, членот 12 став 2, членот 14 

став 3, членот 29 став 1, членот 61 став 4, членот 
97 став 5, членот 126 став 3, членот 132 став 2, членот 
143 и членот 168 став 2 зборовите: „сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите" се 
заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за 
финансии". 

Во членот 9 став 2, членот 20 став 5, членот 23 
став 3, членот 138 став 2 и членот 143д став 1 збо-
ровите: „сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите" се заменуваат со зборовите: 
,,Сојузниот секретаријат за финансии". 

Во членот 23 став 3 и членот 143д став 1 збо-
ровите: „Сеќретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за сообраќај и врски" се заменуваат со зборови-
те:^ „Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски". 

Во членот 29 став 1 зборовите: „Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски" 
се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за 
сообраќај и врски". 

Член 13 
Во другите одредби на законот зборовите: „Фе-

деративна Народна Република Југославија" се за-
менуваат ^ со зборовите: „Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија", зборовите: „Управата 
за царини" - со зборовите: „директорот на Управа-
та за царини", зборовите: „сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи" — со зборовите: 
„Сојузниот секретаријат за внатрешни работи", 
зборовите: „Државниот секретаријат за надворешна 
трговија" — со зборовите: „Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија", зборовите: „Генералната 
дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони" - со зборовите: „Заедницата на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони", зборо-
вите: „народен одбор" — со зборовите: „општинско 
собрание", зборовите: „околиски суд" - со зборови-
те: „општински суд" и зборовите,: „административно-

. казнена" — со зборот: „прекршочна", во соодветно 
членување. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

334. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕ-
ТОТ НА СТОКИ И ВРШЕЊЕТО НА ТРГОВСКИ 

УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за прометот на стоки и 
вршењето на трговски услуги, што го усвои Сојуз-
ната скупштина ^а седницата на Сојузниот собор 
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од 2 април 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 301 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузнава скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ВРШЕЊЕТО НА 

ТРГОВСКИ УСЛУГИ 

Член 1 
На прометот на стоки и вршењето на трговски 

услуги ќе се применуваат како основен закон одред-
бите на Уредбата за трговската дејност и трговските 

претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63, на 
Уредбата за стопанските организации за трговски 
услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54 16/58 и 
36/61), на Уредбата за прометот на жито и 'на пре-
работки од жито на големо (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58, 18/58, 29/58, 29/60 и 44/62) и на 
Уредбата за продуктите бѕрзи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54) со следните измени и дополненија: 

I. Уредба за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани 

Член 2 
Во Уредбата за трговската дејност и трговските 

претпријатија и дуќани, во членот 2 ставот 1 се 
денува и гласи: 

„Трговската дејност ја вршат трговски претпри-
јатија и трговски дуќани." 

Во истиот член ставот 4 се менува и гласи: 
„Трговска дејност можат да вршат и 'занаетчи-

ски набавно-продажни задруги, како и други спе-
цијализирани задруги, според посебни прописи што 
ги донесува Сојузниот извршен совет." 

Член 3 
Чл /3 , 4 и 6 се бришат. 

Член 4 
Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи: 
„Врз основа на посебно одобрение од општинско-

то собрание, трговските претпријатија на мало мо-
жат да вршат трговска дејност на големо," 

\ 
Член 5 

Во членот 13 ставот 2, во членот 15 ст. 3 и 4, во 
,членот 16 ставот 2, чл. 18 и 19, во членот 23 ст. 2 и 
4 и членот 24 се бришат. 

Член 6 
Во членот 31а став 2 и во членот 32 броевите: 

„18, 19" се бришат. 

Член 7 
Називот на главата ТП и чл, 40 до 43 и називот 

на главата V и чл. 52 и 53 се бришат. 

Член 8 
Во членот 70 став 1 точ. 3, 4 и 6 се бришат, па 

досегашните точ. 5 и 7 стануваат точ. 3 и 4. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Прописите од ставот 1 точка 3 ги донесува 

сојузниот секретар за индустрија и трговија, во сог-
ласност со сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство,44 

Член 9 
Во членот 70а став 2 зборовите: „околските 

народни одбори" се заменуваат со зборовите: „град-
ските собранија". 

Член 10 
Во членот 72 став 3 зборовите: „републичката 

трговска комора и од републичкиот главен сојуз 
на земјоделските задруги" се заменуваат со зборо-
вите: „републичката стопанска комора": 

Член 11 
Во членот 73а во ставот 1 зборовите: „советот 

на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на стоковниот премет може, по прибавено мислење 
од околискиот сојуз на земјоделските задруги," се 
заменуваат со зборовите: „општинското собрание", 
а зборовите: „на подрачјето на истата околија" — 
со зборовите: „на територијата на истата општина". 

Член 12 
Во членот 74 став I зборовите: „деловни сојузи" 

се бришат. 

Член 13 
Во членот 75 ставот 1, чл. 76 до, к 85 до 88 се 

бришат. , 

Член 14 
Членот 91 се менува и гласи: 
„Надзор над вршењето на трговската дејност 

вршат органите на управата надлежни за работите 
на пазарната инспекција." 

Член 15 
Ве членот 92 точ. 6 и 7 се бришат. 

Член 16 
Во членот 96 став 1 зборовите: „во корнет на 

општинскиот народен одбор" се заменуваат со збо-
ровите: „во корист на општината". 

Член 17 
чЧл. 106 и 101 и називот на главата X и чл. 103 

и 104 и во членот 107 став 1 точката 8 се бришат. 

Член 18 
Во членот 111а зборовите: „имател на приватен 

занаетчиски дуќан, имател на приватен угостителски 
дуќан" се заменуваат со зборовите: „имател на 
дуќан". 

Член 18 
Чл. 115 до 119 се бришат. 

Член 20 
Во одредбите на уредбата зборовите; „сојузниот 

Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет" и „Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трговија и туризам" се заменуваат со 
зборовите: „сојузниот секретар за индустрија и 
трговија", ѓ во одредбите на членот 70 став 1 точка 
1 и членот 82 став 1 и членот 83 став 2 — со збо-
ровите: „Сојузниот секретаријат заг индустрија и 
трговија"; зборовите: „сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите" — со зборовите: 
„сојузниот секретар за финансии"; зборовите: „Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјо-
делство и шумарство" — со зборовите: „сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство"; зборовите: 
,Државниот секретаријат за работите на народната 
одбрана" — со зборовите: „државниот секретар за 
народна одбрана", а во членот 22а став 1 — со збо-
ровите: „Државниот секретаријат за народна од-
брана"; зборовите: „Сојузот на трговските комори 
на Југославија" - со зборовите: „Сојузната стопан-
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ска комора" а во членот 8 став 2 и во членот 23 
став 3 — со зборовите: „сојузниот секретар за ин-
дустрија и трговија"; зборовите: „републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на трго-
вијата и туризмот" и „републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на стоковниот промет" 
— со зборовите: „републичкиот орган на управата 
надлежен за трговија"; зборовите: „републичката 
трговска комора" — со зборовите: „републичката 
стопанска комора"; зборовите: „општинскиот наро-
ден одбор", „советот на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на стоковниот промет" и 
„советот на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на стоковниот промет" — со зборовите: 
„општинското собрание"; зборовите: „околиската 
трговска комора" — со зборовите: „основната сто-
панска комора"; зборот: „правила" - со зборовите: 
„општ акт"; и зборовите: „самостојни установи" 
т- со зборот: „установи", во соодветно членување. 

II. Уредба за прометот на жито и на преработки од 
-жито на големо 

Член 21 
Во Уредбата за прометот на жито и на прера-

ботки од жито на големо, членот 3 се менува и 
гласи: 

„Сојузниот извршен совет може да ги пропише 
продажните цени на житото и на преработките од 
жито односно начинот за формирање на тие цени, 
како и да го определи органот на управата надле-
жен за определување на трошоците на трговијата 
во прометот на жито и на преработки од жито. 

Сојузниот ^ секретар за индустрија и трговија 
може да го пропише начинот за мелење жито и 
начинот за собирање и продажба на уемот." 

Член 22 
Во членот 15 зборовите: „92 став 1" се замену-

ваат со зборовите: „107 став 1", а зборовите: „92 став 
4" - со зборовите: „107 став 3". 

Член 23 
Чл. 20 и 21 се бришат. 

Член 24 
Во одредбите на уредбата зборовите: „републич-

киот државен секретаријат за работите на стоко-
вниот промет" се заменуваат со зборовите: „репуб-
личкиот орган на управата надлежен за трговија". 

III. Уредба за стопанските организации за трговски 
услуги 

Член 25 
Во Уредбата за стопанските организации за 

трговски услуги, во членот 4 ставот 3 се брише. 

Член 26 
Во членот 19а ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Одобрението од ставот 1 на овој член го издава 

надлежниот општински орган на управата, по 
претходно прибавено мислење од основната стопан-
ска комора. 

Општинското собрание, а во градови поделени 
на општини — градското собрание, ги пропишува 
поблиските услови за вршење на дејностите во 
смисла на овој член." 

Член 27 
Во членот 26 став 4 по зборовите: „складираното 

претпријатие" се става точка, а понатамошните 
зборови До крајот се бришат. 

Член 28 
Во членот 33 став 2 зборовите: „Уредбата за 

надворешно-трговското иселување" се заменуваат со 
зборовите: „Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство". 

Член 29 
Во членот 42 став 4 по зборот: „препријатието" 

се става точка, а понатамошните зборови до крајот 
се бришат. 

Член 30 
Членот 48 се брише. 

Член 31 
Во одредбите на уредбата зборовите: „сојузниот 

Државен секретаријат за работите на сторениот 
промет" се заменуваат со зборовите: „Сојузниот се-
кретаријат за индустрија и трговија"; зборовите: 
„финансискиот орган на народниот одбор на околи-
јата (градот) на чие подрачје" — со зборовите: 
„надлежниот орган на управата на општината на 
чија територија" и буквите: „ФНРЈ" — со зборот: 
„Југославија", во соодветно членување. 

IV. Уредба за проектните берзи 
Член 32 

Во Уредбата за продуктните берзи членот 7 се 
менува и гласи: 

„Дејноста на продуктната берза е од посебен -
општествен интерес. 

Во управувањето на определени работи на про-
дуктната берза учествуваат и постојаните учесници 
на берзанските состаноци преку посебен орган што 
тие го избираат. Во овој орган влегуваат и лица од 
редовите на претставниците на заинтересираните 
организации и на општествената заедница, што ќе 
ги определи републичкиот извршен совет, како и 
претставници на работната заедница на продуктната 
берза. 

Со статутот на продуктната берза се определува 
составот на органот од ставот 2 на овој член, начинот 
на неговото избирање, како и работите во чие од-
лучување учествува тој." 

Член 33 
Членот 9 се менува и гласи: 
„За основање продуктна берза потребна е со-

гласност од републичкиот извршен совет." 

Член 34 
Членот 10 се брише. 

V. Други одредби 
Член 35 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат: 

1) Уредбата за - претпријатијата за промет со 
жита и за заедниците на претпријатијата за промет 

"со жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/54 и 38/54); 
2) Уредбата за изземање на задругите на ли-

ковните уметници од примената на Уредбата за 
занаетчиските дуќани и занаетчиските претприја-
тија и Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/55); 

3) Одлуката за купување и продажба на сел-
скостопански и индустриски производи на аукции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55); 

4) Одлуката за условите за продажба на трак-
тори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55); 

5) Наредбата за внатрешната организација на 
трговските претпријатија и трговските дуќани со 
редовна пресметка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
38/55); 

6) Наредбата за договарање за цените по ^ои 
земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопан-
ските производи од индивидуалните производители 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58); 
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7) Наредбата за договарањето на цените по кои 
стопанските организации ќе купуваат селскостопан-
ски производи од задружните и селскостопанските 
производителски организации („Службен лист на 
ФЕР.)", бр. 19/58). 

Постојните заедници на претпријатијата за про-
мет на жито се должни да престанат со работа нај-
доцна до 1 јули 1965 година. 

Член 36 
Овој пакон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

335. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка' 1 од У-
ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата на Југословенските 
железници, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 2 
април 1965 година. 

П. Р. бр. 270 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за организација-
та на Југословенските железници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/63 и 17/64) се усогласува со Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и во него се вршат измени и дополненија, 
кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата на Југословенски-

те железници во членот 1 ставот 3 се брише. 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„На железничките транспортни претпријатија 

се применуваат општите прописи што се однесу-
ваат на претпријатијата, ако со овој закон не е о-
пределено поинаку." 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Цените на превозот на патници и стоки и висо-

чината на надоместоците за споредни услуги ги о-
пределува железничкото транспортно претпријатие. 

Тарифите за превоз на патници и стоки во ме-
ѓународниот сообраќај ги донесува Заедницата на 
Југословенските железници (Заедницата на ЈЖ) врз 
основа на цените што ќе ги определат железничките 
транспортни претпријатија." 

Член 4 
Членот 4 .се менува и гласи: 
„Цените на превозот на патници и стоки на 

Југословенските железници се формираат според 
трошоците на работата на железничките транспорт-
ни претпријатија, што тие ги имаат во врска со 
превозот на патници и стоки^ на делот од мрежата 
на железничките пруги на кој вршат сообраќај и 
на одделни релации од тој дел на мрежата." 

Член 5 
По членот 4 се додаваат шест нови членови, кои 

гласат: 
„Член 4а 

Железнички транспортни претпријатија при о-
пределувањето на цените на превозот на патници 
и стоки се придржуваа? кон општите тарифни од-
редби, одредбите за сметање на возарината, един-
ствената номенклатура и класификацијата на сто-
ките, далечинарот и патоказот, како и кон методо-
логијата за утврдување на цените на превозот 
на патници и стоки, што ги пропишува собранието 
на Заедницата на Ј Ж по претходно прибавено мис-
лење од железничките транспортни претпријатија. 

Член 46 
Заради обезбедување единствена постапка за у-

тврдување на целите на превозот на патници и сто-
ки од страна на железничките транспортни прет-
пријатија, Заедницата на Ј Ж ја пропишува мето-
дологијата за утврдување на цените на превозот на 
патници и стоки. 

Со методологијата за утврдување на цените на 
превозот на патници и стоки се пропишува систе-
мот на единственото искажување и распоредување 
на трошоците на превозот посебно за превозот на 
патници а посебно за превозот на стоки, основите 
за утврдување на трошоците на почетните, заврш-
ните, претоварните и други манипулации и самиот 
превоз на стоки по нивните видови и начинот на 
превозот, како и начинот за утврдување на трошо-
ците и цените на. превозот на патници и стоки по 
пругите и релациите. 

Член 4в 
Заради проширување на материјалната основа 

на својата транспортна дејност, железничките тран-
спортни претпријатија обезбедуваат, во согласност 
со општиот развој на стопанството и со неговите 
потреби, од своите транспортни приходи средства 
за обновување и модернизација на своите транс-
портни капацитети и други средства за работа за 
вршење на Транспортната дејност, освен за изградба 
на нови пруги. 

Собранието на Заедницата на Ј Ж , заради у-
согласување на поединечните интереси на желез-
ничките транспортни претпријатија со интересите 
на другите железнички транспортни претпријатија, 
како и на економските интереси на сите претпри-
јатијата здружени во Заедницата на Ј Ж спрема ко-
рисниците на превозот, ќе го утврди највисокиот 
износ кој железничкото транспортно претпријатие 
може да го засмета во цената на' превозот за про-
ширување на материјалната основа на својата 
транспортна дејност. 

Највисокиот износ од ставот 2 на овој член се 
утврдува за сите железнички транспортни претпри-
јатија според единствено мерило. 

Член 4г 
Контрола на цените на превозот на патници и 

стоки на Југословенските железници се врши спо-
ред прописите за општествената контрола на це-
ните. 

Промените на цените на превозот на патници 
и стоки мораат да бидат објавени најмалку на 3 
месеци пред нивното променување. 

Начинот, постапката и поблиските услови за 
менување на цените на превозот се уредуваат со ста-
тутот или со друг општ акт на Заедницата" на Ј Ж . 
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Член 4д 
Железничкото транспортно претпријатие е дол-

жно при склучување договор за превозот кој се 
врши на подрачјето да две или повеќе желез-
нички транспортни претпријатија (заједнички соо-
браќај) да ја пресмета возарината за целиот пре-
возо-т пат врз основа на цените на превозот на же-
лезничките транспортни претпријатија што учеству-
ваат во тој превоз. 

Член 4ѓ 
Железничкото транспортно претпријатие одоб-

рува комерцијални повластици за превозот што се 
вршат само на неговото подрачје, а комерцијални 
повластици за превозите што се вршат на подоачје-
то на повеќе железнички транспортни претпријатија 
одобруваат спогодбено оние железнички транспорт-
ни претпријатија што учествуваат во тие превози. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 на овој 
член, комерцијални повластици во меѓународниот 
транзитен сообраќај одобрува Заедницата на Ј Ж во 
границите на износите определени од одделни же-
лезнички транспортни претпријатија 'што учеству-
ваат во тој превоз." 

Член 6 
Членот 5 се брише. 

Член 7 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Железничките транспортни претпријатија за-

должително се здружуваат во Заедницата на Ј Ж . 
Заедницата на Ј Ж е деловна заедница на која 

се применуваат, покрај одредбите од овој ^закон, и 
одредбите од прописите за здружувањето и делов-
ната соработка во стопанството. 

Со статутот на Заедницата на Ј Ж може да се 
предвиди на Заедницата на Ј Ж да можат да и при-
стапат и други работни организации што непосредно 
учествуваат во превозот или вршат дејност од ин-
терес за Југословенските железници." 

Член 8 
Во членот 7 зборовите: „Заедниците на жп и" 

се бришат, зборовите: „грижат" и „вршат" се заме-
нуваат со зборовите: „грижи" и „врши", а зборо-
вите: „стопански организации и установи здруже-
ни во заедници" се заменуваат со зборовите: „ра-
ботни организации здружени во заедница." 

Член 9 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Заедницата на Ј Ж е правно лице. 
Со Заедницата на Ј Ж управуваат претставни-

ци на железничките транспортни претпријатија и 
други работни организации здружени во Заедни-
цата на ЈЖ, како и претставници на работната за-
едница на Заедницата на ЈЖ. 

Заедницата на Ј Ж е должна својот статут, 
пред конечното усвојување, да П го поднесе на Со-
јузната скупштина на разгледување." ^ 

Член 10 
Чл. 9, 10 и 11 се бришат. 

Член 11 
Во членот 12 по зборот: „претпријатија" запир-

ката и зборовите: „заедниците на жп" се бришат. 

Член 12 
1 Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи: 

„Железнички транспортни претпријатија осно-
ва републичкото собрание, држејќи се кон основи-
те и критериумите од членот 14 на овој закон." 

Во ставот 2 зборот: „народна" на обете места се 
брише, а зборовите: „извршниот совет" се замену-
ваат со зборот: „собранието". 

Член 13 
Во членот 14 ст. 2, 3 и 4 се бришат. 
Досегашниот став 5 станува став 2. 

Член 14 
Во членот 15 став 1 зборовите: „извршниот со-

вет на народната република" се заменуваат со збо-
ровите: „републичкото собрание". 

Во ставот 2 бројот: „5" се заменува со бро-
јот: „2". 

Член 15 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Железничкото транспортно претпријатие го 

донесува својот статут во согласност со републич-
кото собрание.". 

Член 16 
Во членот 18 ст. 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Сообраќајот на возовите на Југословенските 

железници се врши според возниот ред. Возниот 
ред е задолжителен за железничките транспортни 
претпријатија и тие се должни да ги преземаат 
сите потребни мерки за обезбедување на неговото 
извршување. 

Возниот ред на возовите во меѓународниот и 
внатрешниот заеднички сообраќај и начинот за ма-
теријално обезбедување на неговото извршување 
спогодбено го утврдуваат железничките транспорт-
ни претпријатија, а се должни да го утврдат така 
што да се обезбеди уреден и несмеќаван превоз во 
меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај 
и што подобро и поефикасно да се подмират потре-
бите од превоз на патници и стоки. 

Ако железничките транспортни претпријатија 
не постигнат спогодба според ставот 2 од овој член, 
возниот ред во меѓународниот и внатрешниот за-
еднички сообраќај, како и начинот за материјално 
обезбедување на неговото извршување, го утврдува 
собранието на Заедницата на Ј Ж . 

По ставот 3 се додава но , став 4, кој гласи: 
„Одлука на собранието на Заедницата на Ј Ж 

донесена според ставот 3 од овој член е задолжи-
телна за сите железнички транспортни претпри-
јатија." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Собранието на Заедницата на Ј Ж ќе ја про-

пише постапката и начинот за изработка, утврду-
вање и донесување на возниот ред и ќе ги определи 
материјално-техничките услови врз кои мораат да 
се засноваат возниот ред и мерките за неговото 
извршување, по претходно прибавено мислење од 
железничките транспортни претпријатија." 

Член 17 
Чл. 19, 22, 23 и 25 се бришат. 

Член 18 . 
Во членот 26 став 2 зборовите: „извршниот со-

вет на народната република" се заменуваат со збо-
ровите: „органот определен со републички закон". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако железничкото транспортно претпријатие, 

обезбеди соодветен превоз на патници или стоки со 
превозни средства на друмскиот сообраќај или на 
друга гранка на сообраќајот, мора да се даде со-
гласност за постојано запирање на превозот на пат-
ници односно СТОКИ на односната пруга или на дел 
од прУга." 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се ме-
нува и гласи: 

„Ако републичкиот орган од ставот 2 на овој 
член го ускрати давањето на согласноста за трајно 
запирање на превозот на патници и стоки на не-
рентабилна пруга или на дел од пруга, тој е дол-
жен на железничкото транспортно претпријатие да 
му ги надомести загубите настанати поради тоа во 
неговото работење." 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Во случаите од ставот 3 или 4 на овој член 

правата и должностите, обврските и меѓусебните 
односи се уредуваат со договор." 
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Член 19 
Во членот 27 став 1 зборовите: „заедницата на 

жп" се заменуваат со зборовите: „Заедницата на 
ЈЖ'", а зборовите: „(член 45 точка 6)" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „заедницата на жп" се 
заменуваат со зборовите: „Заедницата на Ј Ж " . 

Ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, бро-

јот „4" се заменува со бројот: „3". 
Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 20 
Во членот 28 став 1 зборовите: „назначува и го 

сменува извршниот совет на народната републики" 
се заменуваат со зборовите: „именува и го разре-
шува републичкиот извршен совет". 

Во ставот 2 зборот: „правилата" се заменувааг 
со зборот: „статутот". 

Член 21 
Чл. 29 до 43 се бришат. 

Член 22 
1 Во членот 44 став I зборовите: „стопански орга-

низации и установи" се заменуваат со зборовите: 
„работни организации", а зборовите: „заедницата 
на жп односно" се бришат. 

Ставот 2 се брише. 

Член 23 
Насловот на главата III се менува и гласи: 
„III. Заедница на Југословенските железници". 

Член 24 
Над членот 45 насловите: „I. Заедници на же-

лезничките претпријатија" и „А. Задачи", над чле-
нот 48 насловот: „В. Управување", како и чл. 45 
до 56 се бришат. 

Член 25 
Над членот 57 насловот: „2. Заедницата на Ј Ж " 

се брише. 

Член 26 
Во членот 57 точка I зборовите: „му предлага 

на Сојузниот извршен совет" се заменуваат со збо-
рот: „донесува". 

Во точката 3 зборовите: „и со заедниците на 
жп" се бришат. 

Во точката 5 зборовите: „сообраќајно-технички 
одредби, и" се бришат. 

Во точката 6 зборовите: „во соработка со заед-
ниците на жп го утврдува со странски железнички 
управи возниот ред на возовите во меѓународниот 
сообраќај; во соработка со заедниците на жп го 
утврдува возниот ред на возовите во внатрешниот 
заеднички сообраќај;" се бришат. 

Во точката 8 зборовите: „преку заедниците на 
жп" се бришат. 

Точката 9 се менува и гласи: 
' „9) донесува тарифи за превоз на патници и 
стоки во меѓународниот сообоаќај, ја пропишува 
методологијата за утврдување на цените на прево-
зот на патници и стоки, како и општите тарифни 
одредби, одредбите за сметање на возарината, един-
ствената номенклатура и класификација на сто-
ките, далечинарот и патоказот, на начинот опреде-
лен во чл. 3, 4а и 46 од овој закон, и врши работи 
во врска со донесувањето и објавувањето на тари-
фите;". 

Точката 10 се брише. 
1 Точката 12 се менува и гласи: -

„12) одобрува комерцијални повластици во ме-
ѓународниот транзитен сообраќај во границите на 
износите определени од железничките транспортни 
претпријатија што учествуваат во тој превоз;". 

Во точката 13 зборовите: „заедниците на жп" 
се заменуваат со зборовите: „железничките транс-
портни претпријатија". 

Во точката 14 по зборот: „претпријатија," се 
додаваат зборовите: „по нивно овластување,". 

Во точката 15 зборот: „правилата" се заменува 
со зборот: „статутот".' 

Член 27 
По членот 57 се додава нов член 57а, кој гласи: 
„Заедницата на Ј Ж склучува договори со же-

лезниците од други земји. 
Определени договори со железниците од други 

земји Заедницата на Ј Ж склучува во свое име а за 
сметка на железничките транспортни претприја-
тија (како комисионер). Со статутот или со друг 
општ акт на Заедницата на Ј Ж се определува кои 
договори Заедницата на Ј Ж склучува во свое име, 
а за сметка на железничките транспортни претпри-
јатија. 

Заедницата на Ј Ж може да овласти железничко 
транспортно претпријатие непосредно да склучи 
определен договор со железница од друга земја." 

Член 28 
Во членот 58 став 1 по зборот: „може" запир-

ката и зборовите: „со посредство на заедниците на 
жп," се бришат. 

Член 29 
Во членот 61 став 1 зборовите: „стопански ор-

ганизации од членот 1 став 3 на овој закон" се за-
менуваат со зборовите: „работни организации здру-
жени во Заедницата на ЈЖ", зборовите: „работ-
ниот колектив" — со зборовите: „работната заед-
ница", а зборовите: „заедниците на жп" и запир-
ката пред нив се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „вкупниот приход оства-
рен во претходната година" се заменуваат со збо-
ровите: „бројот на запослените работници". 

Во ставот 3 зборовите: „Стопанските организа-
ции од членот 1 став 3 на овој закон" се замену-
ваат со зборовите: „Другите работни организации 
здружени во Заедницата на ЈЖ", зборовите: „ра-
ботниот колектив" — со зборовите: „работната за-
едница", а зборовите: „заедниците на жп" и запир-
ката пред нив се бришат. 

Во ставот 5 зборовите: „Со правилата" се заме-
нуваат со зборовите: „Со статутот", зборовите: „сто-
пански организации од членот 1 став 3 на овој за-
кон" — со зборовите: „работни организации здру-
жени во Заедницата на ЈЖ" , зборовите: „работниот 
колектив" — со зборовите: „работната заедница", 
а зборовите: „заедниците на жп" и запирката пред 
нив се бришат. 

Член 30 
Членот 62 се брише. 

Член 31 
Во членот 63 став 1 точка 1 /Зборовите: „го утвр-

дува предлогот на општата програма" се замену-
ваат со зборовите: „донесува општа програма". 

Точката 3 се менува и гласи: 
„3) донесува тарифи за превоз на патници и 

стоки во меѓународниот сообраќај, ја пропишува 
методологијата за утврдување на цените на прево-
зот на патници и стоки, како и општи тарифни 
одредби, одредби за сметање на возарината, един-
ствена номенклатура и класификација на стоките, 
далечинар и патоказ, на начинот определен во чле-
нот 3, 4а и 46 на овој закон;". 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) го утврдува возниот ред во меѓународниот 

' и внатрешниот заеднички сообраќај, како и начи-
нот на материјалното обезбедување на неговото из-
вршување, ако железничките транспортни претпри-
јатија не постигнат спогодба според членот 18 став 
2 од овој закон;". 

Точката 5 се менува и гласи: 
„5) го донесува статутот на Заедницата на ЈЖ;"в 
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Точката 6 се брише. 
Во точката 8 по зборовите: „Заедницата на Ј Ж " 

запирката и зборовите: „во согласност со СОЈЈГЗНИОТ 
Државен секретаријат за работите на финансиите" 
се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „Со правилата" се за-
менуваат со зборовите: „Со статутот". 

Член 32 
Членот 66 се брише. 

Член 33 
Во членот 67 точка 1 на крајот точката и за-

пирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „презема мерки за спроведување на оп-
штите "акти, заклучоците и насоките на собранието 
на Заедницата на ЈЖ;". 

Во точката 2 зборовите: „сообраќа јно-технички 
одредби и" се бришат, 

Точ. 3 до 6 се бришат. 
Во точката 7 зборот: „правилата" се заменува 

со зборот: „статутот". 
Член 34 

Во членот 68 став 2 зборовите: „Заедницата на 
Ј Ж " запирката и зборовите: „а за безбедноста и у-
редноста на железничкиот сообраќај" се бришат. 

Член 35 
Во членот 69 точка 1 зборот: „правилата" се за-

менува со зборот: „статутот". 
Во точката 6 зборовите: „заедниците на жп" се 

заменуваат со зборовите: „железничките транспор-
тни претпријатија". 

Во точката 8 зборовите: „согласно со условите 
што ги/определува управниот одбор на Заедницата 
на Ј Ж " се заменуваат со зборовите: „во меѓународ-
ниот транзитен сообраќај во границите на износи-
те определени од одделни железнички транспортни 
претпријатија". 

Во точката 10 зборот: „правилата" се заменува 
со зборот: „статутот". 

Член 36 
Членот 70 се менува и гласи: 
„Ако генералниот директор на Заедницата на 

Ј Ж најде дека општ акт на управниот одбор или 
на собранието на Заедницата на Ј Ж е во спротив-
ност со закон или друг пропис донесен врз основа 
на закон или дека поединечен акт на управниот од-
бор или на собранието, освен поединечните акти до-
несени во управна постапка и поединечните акти по 
кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, 
е во спротивност со закон, со друг пропис донесен 
врз основа на закон или со статутот или друг општ 
акт на Заедницата на Ј Ж , т о ј е должен да му обр-
не внимание на тоа на управниот одбор односно на 
собранието. 

Ако управниот одбор на Заедницата на Ј Ж и 
по обрнувањето на вниманието остане при својот 
акт, генералниот директор ќе го извести собранието 
на Заедницата на Ј Ж и ќе побара за спорното пра-
шање да донесе своја одлука, а до одлуката на со-
бранието ќе го запре извршувањето на спорниот 
акт. 

Ако собранието на Заедницата на Ј Ж и по о-
брнувањето на вниманието остане при својот акт, 
генералниот директор е должен да му предложи на 
Сојузниот извршен совет да го запре извршувањето 
на таквиот акт. До донесувањето на актот со кој 
се решава по предлогот за запирање, спорниот акт 
на собранието на Заедницата на Ј Ж не смее да се 
извршува." 

Член 37 
Над членот 71 на-словот се менува и гласи: 

„V. Други одредби". 
Член 38 

Во членот 71 зборот: „Правилата" се заменува со 
зборот: „Статутот", зборот: „содржат" — со зборот: 

„содржи", зборовите: „заедницата на жп односно" 
се бришат, а на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „како и одредби за 
правата и должностите на железничките транспор-
тни претпријатија и другите работни организации 
здружени во Заедницата на Ј Ж и за нивните од-
носи што произлегуваат од членството во таа За-
едница.". 

Член 39 
Членот 72 се менува и гласи: 
„Заедницата на Ј Ж има за вршење на струч-

ните, административните и техничките работи пот-
ребен број работници. 

Работните луѓе запослени во Заедницата на Ј Ж 
ја сочинуваат работната заедница во која самостој-
но ги уредуваат меѓусебните односи, одлучуваат за 
прашањата на работата, за распределбата на лич-
ните доходи, за користењето на средствата на фон-
довите и за други прашања на својата економска 
положба." 

Член 40 
По членот 72 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 72а 

Работните луѓе во работната заедница на Ј Ж ги 
остваруваат своите самоуправни права и должности 
непосредно и преку органите на управувањето на 
работната заедница. 

Работната заедница има совет, чии што члено-
ви работните луѓе во работната заедница ги изби-
раат од својата средина. Со општ акт на работната 
заедница може да се предвиди формирање и на 
други органи на управувањето на работната заед-
ница. 

Советот на работната заедница донесува општ 
акт на работната заедница, правилник за распре-
делба на личните доходи и други општи акти со 
кои се уредуваат внатрешните односи во работна-
та заедница, одлучува за распоредувањето на сред-
ствата што ќе ги оствари работната заедница со сво-
јата дејност и за користењето на средствата на зае-
дничката потрошувачка; се грижи за работниот ред 
и за дисциплината, презема мерки за стручно из-
дигање на работниците и за унапредување на ра-
ботата во работната заедница, и врши други работи 
што се ставени со правилата во негов делокруг. 

Со статутот на Заедницата на Ј Ж може да се 
определи одделни општи акти на работната заедни-
ца да подлежат на разгледување, потврда или сог-
ласност од органот на управувањето на Заедницата 
на Ј Ж . 

Член 726 
Средствата за подмирување на трошоците на ра-

ботната заедница на Заедницата на Ј Ж ги обезбе-
дува Заедницата на Ј Ж од придонесот што го пла-
ќаат здружените железнички транспортни претпри-
јатија и другите работни организации. Работната 
заедница ги подмирува своите трошоци и од други 
средства што таа ќе ги оствари со својата дејност. 

Работната заедница има резерген фонд и фонд 
за заедничка потрошувачка. Со статутот на Ззед-
ницата на Ј Ж може да се предвиди формирање и 
на други фондови. 

Член 72в 
Во поглед на траењето на мандатот, постапката 

за избор и отповик на членови на советот и на дру-
ги органи на управувањето на работната заедница 
на Заедницата на Ј Ж согласно ее применуваат со-
одветните одредби од прописите што важат за из-
борот и отповикот на органите на управувањето на 
работните организации." 

Член 41 
Во членот 73 став 1 зборовите: „стопански ор-

ганизации и установи", се заменуваат со зборовите: 
„работни организации", а зборовите: „заедницата на 
жп односно на" и „заедницата на жп односно во" 
се бришат. 
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Ставот 2 се менува и гласи: 
„Основицата и стопата за пресметување на при-

донесот ги определува собранието на Заедницата на 
Ј Ж врз основа на планот за работа и трошоците 
на Заедницата на ЈЖ." 

Во ставот 4 зборовите: „стопански организации" 
се заменуваат со зборовите: „работни организации", 
а зборовите: „во заедницата на жп односно" се 
бришат. 

Член 42 
Во членот 74 став 1 зборовите: „стопанските ор-

ганизации и установи" се заменуваат со зборовите: 
„железничките транспортни претпријатија и други 
работни организации", а зборовите: „на заедницата 
на жп односно" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „на заедниците на жп 
односно" се бришат. 

Член 43 
Чл. 75 и 76 се бришат. 

Член 44 
Во членот 77 по зборот: „претпријатија" запир-

ката се брише, зборовите: „други стопански орга-
низации и установи" се заменуваат со зборовите: 
„и други работни организации", зборот: „правилата" 
се заменува на обете места со зборот: „статутот", а 
зборовите: „заедница на жп односно" се бришат. 

Член 45 
По членот 77 се додава нова глава ЈТГа со седум 

нови членови, кои гласат: 

,ДНа. ПОСЕБНИ МЕРКИ ВО ПРЕОДНИОТ ПЕРИОД 
Член 77а 

Зарад^ ублажување на разликите во цените на 
железничките транспортни претпријатија за пре-
воз на стоки, како и заради создавање услови за 
премин на железничките транспортни претприја-
тија на начин на работење во се според одредбите 
од овој закон, се пропишуваат посебни мерки што 
ќе се применуваат за определено време (преоден 
период). 

Посебните мерки ќе се применуваат од 1 јануа-
ри 1966 до 31 декември 1970 година. 

Член 776 
Железничко транспортно претпријатие има пра-

во на надоместок на разликата помеѓу својата про-
сечна калкулативна цена и определеното ниво на 
просечната цена на превозот на стоки под услови-
те утврдени со овој закон. 

Сојузниот извршен совет го определува нивото 
на просечната цена на превозот на стоки по еди-
ница на превоз кое служи како основ за утврду-
вање на правото на железничките транспортни прет-
пријатија на надоместокот од ставот 1 на овој член 
и височината на тој надоместок. 

Како ^основ за утврдување на височината на 
надоместокот од ставот 1 на овој член ќе се земат 
обемот на работата изразен во нето-тонски киломе-
три што го остварило железничкото транспортно 
претпријатие во 1965 година и општите услови на 
работата на железничкото транспортно претпри-
јатие. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се ис-
платува од средствата на федерацијата. 

Член 77в 
Ако на ,територијата на републиката постои са-

мо едно железничко транспортно претпријатие, тоа 
има гфаво на надоместок од членот 776 на овој за-
кон, ако неговата просечна калкулативна цена по 
единица на работа што е извршена во 1965 година е 
поголема од определеното ниво на просечната цена 
на превозот на стоки. 

Ако на територијата на републиката постој-ат 
две или повеќе железнички транспортни претприја-
тија, а просекот на нивните просечни калкулатив-
ни цени по единица на работа што е извршена во 
1965 година е поголем од определеното ниво на про-
сечната цена на превозот на стоки, право на надо-

месток од членот 776 на овој закон има она же-
лезничко "транспортно претпријатие чија просечна 
калкулативна цена на превозот по единица на ра-
бота што е извршена во 1965 година е поголема од 
определеното ниво на просечната цена на превозот. 

Ако на територијата на републиката постојат 
две или повеќе железнички транспортни претприја-
тија, а просекот на нивните просечни калкулативни 
цени по единица на работа пг^о е извршена во 1965 
година е понизок од определеното ниво на просеч-
ната цена на превозот на стоки, право на надомес-
ток од членот 776 на овој закон нема ниедно прет-
пријатие. 

Член 77г 
Железничките транспортни претпријатија и-

маат во 1966 година право на надоместок по едини-
ца на работа што е извршена во таа година во ви-
сочина на целата разлика утврдена според одредбата 
од членот 77д на овој закон помеѓу нивните про-
сечни калкулативни цени по единица на работа и 
определеното ниво на просечната цена на превозот 
на стоки. 

Железничкото транспортно претпријатие од ста-
вот 1 на овој член има право на надоместок по еди-
ница на работа што е извршена во наредните годи-
ни за време на траењето на преодниот период во 
износ кој за секоја наредна година се намалува за 
по 20% од износот на надоместокот по единица на, 
работа што е определен за 1966 година. 

Член 77д 
Поблиски прописи за начинот на утврдувањето 

на просечната калкулативна цена на превозот на 
стоки на железничките транспортни претпријатија, 
како и за разграничувањето на трошоците на пре-
возот на патници и трошоците на превозот на сто-
ки, донесува сојузниот секретар за сообраќај и вр-
ски во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии врз основа на обемот на работата на железнич-
кото транспортно претпријатие извршена во 1665 
година. 

Член 77ѓ 
За да се овозможи преминување од единстве-

ните превозни цени на определување на цените на 
превозот на стоки според одредбите од чл. 3, 4 и 4а 
до 4ѓ на овој закон, Заедницата на Ј Ж , во. соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, ќе го пропише ра-
споредувањето на стоките во тарифни разреди (кла-
сификација на стоките), ќе го определи односот по-
меѓу цените на највисокиот и најнискиот тарифен 
разред и ќе го утврди највисокиот износ што же-
лезничко транспортно претпријатие може да го за-
смета во цената на превозот за проширување на ма-
теријалната основа на својата транспортна дејност. 

Член 77е^ 
Цените на превозот на патници и стоки во вна-

трешниот и меѓународниот сообраќај и надоместо-
ците за споредни услуги во врска со превозот оп-
ределени односно утврдени според членот 3 на овој 
закон ќе се применуваат од 1 јануари 1966 година." 

Член 46 
Чл. 78 и 79 се бришат. 

Член 47 
Во членот 95 став 1 зборовите: „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски" 
се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски". 

Ставот 2 се брише. 

Член 48 
Во членот 96 став 1 зборовите: „поништи зак-

лучок или друг акт на Заедницата на Ј Ж донесен 
вон управната постапка" се заменуваат со зборо-
вите: „запре извршување на општ акт и поедине-
чен акт на орган на управувањето на Заедницата 
на Ј Ж , освен поединечните акти донесени во уп-
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равна постапка и поединечните акти по кои за од-
лучување е предвидена надлежност на суд,", а збо-
рот' „правилата" — со зборот: „статутот". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Запирањето на извршувањето на акт според 

ставот 1 од овој член, се определува со важење до 
донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Ју-
гославија." 

Член 49 
Во членот 97 став 1 зборовите „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски" 
се заменуваат^ со зборовите: „Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски", а зборовите: „заклучок 
или друг акт на Заедницата на ЈЖ, донесен вон уп-
равната постапка" — со зборовите: „општ акт како 
и поединечен акт на органот на управувањето на 
Заедницата на ЈЖ, освен поединечните акти доне-
сени во управната постапка и поединечните акти 
по кои за одлучување е предвидена надлежност на 
суд,", а зборот: „правилата" — со зборот: „статутот". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Запирањето на извршувањето на акт според 

ставот 1 од овој член, се определува со важење до 
донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Ју-
гославија." 

Ставот 3 се^ брише. 

Член 50 
Чл. 98 до 102 и насловот над членот 101 се бри-

шат. 
Член 51 

Во членот 103 став 2 зборовите: „од заедницата 
на жп односно" се бришат. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Мислењето од ставот 2 го дава и потврдата од 

ставот 3 на овој член ја издава Заедница на ЈЖ." 
Ставот 5 се брише. 

Член 52 
Членот 104 се менува и гласи: 
„Надзорот што го вршат органите на управата 

над извршувањето на одредбите од законите и дру-
гите прописи што се однесуваат на изградбата, со-
обраќајот и безбедноста на Југословенските желез-
ници, се уредува со посебен сојузен закон." 

Член 53 
Членот 105 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап железничко транспор-
тно претпријатие или друга работна организација 
здружена во Заедницата на Ј Ж : 

1) ако не го извршува, го попречува извршува-
њето или го спречи извршувањето на возниот ред, 
или не ги преземе потребните мерки за обезбедува-
ње на негово извршување (член 18); 

2) ако пријави неточна бројна состојба на товар-
ните коли за изедначување или не изврши барање 
за изедначување на товарните коли (член 27); 

3) ако не преземе мерки за безбеден и уреден 
железнички сообраќај определени врз основа на 
членот 58 на овој закон; 

4) ако не ги спроведува општите акти на собра-
нието на Заедницата на Ј Ж што тоа ги донесува врз 
основа на одредбите од овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни одговорното лице во железничкото транспор-
тно претпријатие односно во друга работна орга-
низација со парична казна до 100.000 динари." 

Член 54 
Заедницата на Ј Ж е должна да ја организира 

работата и да презема мерки потребни за премин 
на работење во се според одредбите од овој закон, 
и во врска со тој премин да ја координира работа-
та на железничките транспортни претпријатија и 
да се грижи работите да се извршуваат во опреде-
лените рокови. 

Член 55 
Железничките транспортни претпријатија се 

должни до 31 август 1965 година да ги определат 
цените на превозот на патници и стоки и височи-
ната на надоместоците за споредни услуги во врска 
со превозот. 

Член 56 
Утврдувањето на приходите на одделни желе-

знички транспортни претпријатија од средствата ос-
тварени со превоз на патници и стоки во заеднич-
киот сообраќај со примена на единствените тари-
фи во 1965 година, ќе се врши според одредбите од 
прописите донесени врз основа на членот 21 од За-
конот за организацијата на Југословенските желез-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63 и 17/64 -
во понатамошниот текст: Законот) и одредбите од 
тие прописи престануваат да важат по извршено-
то распоредување на тие средства. 

Член 57 
Чл. 80 до 94 на Законот престануваат да важат 

на 31 декември 1965 година. 
До 31 декември 1965 година службата на инспе-

кцијата на железничкиот сообраќај при заедниците 
на жп и при Заедницата на ЈЖ, покрај надзорот 
предвиден во членот 80 на Законот, ќе врши надзор 
и над извршувањето на одредбите од Основниот за-
кон за изградбата на железниците, за сообраќајот и 
безбедноста на железниците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/65), доколку се однесуваат на Југосло-
венските железници. 

Член 58 
Постојните заедници на жп ќе престанат со 

работа на 31 декември 1965 година. 
Имотот на заедниците на жп по престанокот на 

нивната работа а по подмирувањето на обврските 
на заедницата на жп, ќе се распореди на железни-
чките транспортни претпријатија и на другите ра-
ботни организации што биле здружени во неа. 

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член 
заедниците на жп ќе ја продолжат работата според 
одредбите од чл. 45, 46 до 56 и 71 до 74 и 77 на За-, 
конот. 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој закоЅ 

престанува да важи Одлуката за условите под кои 
Заедницата на Југословенските железници врши по-
себно насочување на употребата на товарните коли 
на Југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/63). 

Член 69 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот. 

Член 61 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен, лист на СФРЈ", 

336. 

Врз основа на членот 217 став I точка I од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ 

НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за превозот на железниците, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
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имот собор од 24 март 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 277 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за превозот на 
железниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 46/57 и 
48/59) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во него ре 
вршат измени" и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕВОЗОТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за превозот из железниците во чле-

нот 1 став 1 зборовите: „во состав" се заменуваат со 
зборовите: „здружени во Заедницата", а зборовите: 
„Федеративна Народна Република Југославија" — 
со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија". 

Член 2 
Во членот 2 точ. 2 и 3 зборовите: „Федеративна 

Народна Република Југославија" се заменуваат со 
зборовите: „Срцијалистичка Федеративна Република 
Југославија". 

Во точката 2 под а) и б) зборовите: „Југословен-
ските железници" се заменуваат со зборовите: „же-
лезничките транспортни претпријатија здружени во 
Заедницата на Југословенските железници". 

Член 3 
Во членот 3 став 1 зборовите: ,,е обврзана да" 

се бришат. ^ 
Во ставот 3 зборовите: „Генералната дирекција" 

4се заменуваат со зборот: „Заедницата". 

Член 4 
Во членот 4 ст. 2 до 6 се бришат. 
Досегашниот став 7, кој станува став 2, се ме-

нува и гласи: 
„ (2) Тарифите мораат да се објават во посебни 

изданија. Донесувањето, измените, дополненијата и 
престанокот на важењето на тарифите за превоз 
на Југословенските железници Заедницата на Југо-
словенските железници мора да ги објави во својот 
службен тарифен весник." 

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„ (3) Покачувањето на превозните цени мора да 
биде објавено најдоцна на три месеци пред нивното 
применување, а покачувањето на надоместоците за 
споредни услуги и другите измени и дополненија на 
тарифата, со кои се отежнуваат условите на прево-
зот за странките - најдоцна на 30 дена пред нивното 
применување. 

(4) Заедницата на Југословенските железници и 
Државниот секретаријат за народна одбрана спогод-
бено го определуваат начинот на објавување на 
тарифите за воените превезувања." 

Досегашниот став 8 станува став 5. 

Член 5 
Во членот 5 ставот 4 се брише. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, збо-

ровите: „над износите што ќе ги определи Секрета-
ријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен 
совет" се бришат. 

Член 6 
Во членот 6 став 1 по зборот: „трошоци" запир-

ката се заменува со точка, а понатамошните зборови^ 
„ако тој вишок го надминува износот определен од 
страна на Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет" се бришат. 

Во ставот 6 зборовите: „над износите што ќе ги 
определи Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет" се бришат. 

Член 7 
Во членот 7 став 5 зборовите: „на побарувањата 

над износот што ќе го определи Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет" се 
бришат. 

Во ставот 7 зборовите: „осигурителниот завод" 
се заменуваат со зборовите: „заводот за осигуру-
вање". 

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„ (8) Ако врз основа на посебни прописи заводот 

за осигурување има право на регрес спрема желез-
ницата за износите на исплатените побарувања во 
смисла на ставот 7 на овој член, тој може спрема 
железницата тој регрес да го остварува во обемот 
во кој странката би имала право според одредбите 
од овој^ закон и во роковите предвидени со овој за-
кон, сметајќи од денот на исплатата, со тоа што да 
не можат да поминат повеќе од три години од денот 
од кој се смета застареноста според членот 10 од овој 
закон." 

Член 8 
Во членот 10 став 2 точката 6 се менува и гласи: 
„6) ка ј побарувањата на железницата на изно-

сот што примателот го платил наместо испраќачот 
или што го платил испраќачот наместо примателот 
и кој железницата треба да му го врати на имате-
лот на правото — од денот на поднесувањето на 
барањето за враќање;". 

Член 9 
Чл. 11 и 13 се бришат, 

к 
Член 10 

Во членот 16 став 4 зборовите: „железницата 
тоа ќе го утврди со запишување во патниот лист на 
^зозот и" се бришат. 

Член И 
Во членот 18 ст. 2, 5, 6, 7 и 8 се бришат. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

4 - V . 

Член 12 
Во членот 19 ставот 4 и чл. 21 до 23 се бришат. 

Член 13 
Во членот 24 ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 14. 
Членот 25 се брише. 

Член 15 
Во членот 26 став 1 зборовите: „ст. 3 и 4" се за-

менуваат со зборовите: „став 3". 
Ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 3, 4 и 5. 

Член 16 
Чл. 28 до 32 и 34 се бришат. 

Член 17 
Во членот 35 ст. 2, 3 и 5 до 10 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 18 
Во членот 36 став 2 зборовите: „сообраќајните 

прописи" се заменуваат со зборовите: „прописите за 
безбедноста на железничкото подрачје". 

( 
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Член 19 
Членот 38 се брише. 

Член 20 
Во членот 39 ст. 3, 4 и 6 се бришат. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 3, зборо-

вите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „ста-
вот 1". 

Член 21 
Во членот 41 ставот 1 се брише. 
Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 1 до 5. 

Член 22 -
Во членот 46 ст^в 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) до износот на ,возарината, ако обезбедува-

ње на уредна испорака не постои, со тоа што да се 
плаќа 1/10 од возарината за секој започнат ден за-
доцнување, а најмногу 10 дена." 

Член 23 
Во членот 47 зборот: „фактичната" се заменува 

со зборот: „полната". 

Член 24 
Во членот 48 ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 25 
Членот 49 се брише. 

Член 26 
Во членот 50 ст. 1, 4 и 5 се бришат. 
Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 1 и 2. 

Член 27 
Во членот 56 став 2 зборовите: „Генералната 

дирекција на Југословенските железници" се заме-
нуваат со зборот: „железницата". 

Во ставот 3 зборовите: „Секретаријатот за соо-
браќај и врски на Сојузниот извршен совет" се 
заменуваат до зборовите: ,,органот определен со ре-
публички прописи". 

Член 28 
Во членот 58 ст. 1 и 6 се бришат. 
Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 1 до 4. 

Член 29 
Во членот 59 став 1 точката 4 се менува и гласи: 
„4) предметите што според својата природа и 

својства штетно влијаат врз здравјето на луѓето, или 
можат да бидат опасни по човечкиот живот, без-
бедноста на околината и сообраќајот, или не можат 
да се превезуваат без оштетување, како и предме-
тите што се превезуваат под специјални услови — 
ако тие услови не се исполнети, сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски, на предлог од Заедни-
цата на Југословенските железници, определува 
кои предмети според одредбата од оваа точка се 
исклучени од превоз или се превезуваат под спе-
цијални услови, како и тие специјални услови на 
превозот." 

Член 30 
Во членот 60 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Предметите што според членот 59 став 1 

точка 4 на овој закон се превезуваат под специјал-
ни услови, се примаат на превоз ако се исполнети 
сите пропишани услови. Овие предмети е дозволе-
но да се пакуваат заедно со други стоки само ако 
е тоа изречно пропишано." 

Член 31 
Во членот 61 став 5 зборовите: „Генералната 

дирекција" се заменуваат со зборот: „Заедницата". 

Член 32 
Во членот 66 став 1 зборовите: „железницата 

наплатува возарински додаток, разлика во воза-

рината, како и надоместок на причинетата и ште-
та" се заменуваат со зборовите: „со тарифата може 
да се предвидив плаќање на возарински додаток". 

Ст. 2, 4, 6 и 7 се бричат. 
Досегашните ст. 3 и 5 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 33 
Во членот 67 ставот 5 се бришЅ. 
Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 34 
Во членот 68 ст. 5, 7, 10 и 11 се бришат. 
Досегашните ст. 6, 8, 9 и 12 стануваат ст, 5 до 8. 

Член 35 
Во членот 75 с т а / 5 зборовите: ^Секретаријатот 

за сообраќај и врски на Сојузниов извршен совет" 
се заменуваат со зборовите: „органот на управата 
определен со републички пропис", а по зборовите: 
„срокот на натоварот" се додаваат зборовите: „во 
одделни станици". 

Член 36 
Чл. 76, 77 и 78 ст. 2, 3 и 4 и Членот 80 ст. 5 и 6 

се бришат. 
Член 37 

Во членот 87 став 2 зборовите: „Генералната ди-
рекција на Југословенските железници со соглас-
ност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Со-
јузниот извршен совет" се заменуваат со зборовите: 
„железницата со согласност од органот на управа^ 
та определен со републички пропис". ^ 

Член 38 
Во членот 88 ставот 9 се менува и гласи: 
„(9) Ако оправдани разлози на сообраќајот или 

интересите на стопанството бараат, железницата 
може по одобрение од органот на управата опре-
делен со републички пропис привремено да го на-
мали или зголеми рокот за однесување на стоки." 

Член 39 
Во членот 90 ст. 3 до 5 се бришат. 
Досегашниот став 6 станува став 3. 

Член 40 
Во членот 97 став 1 зборовите: „Секретаријатот 

за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет" 
се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за 
сообраќај и врски^. 

Член 41 -
Во членот 98 став 7 и членот 99 став 7 бројот: 

,ДОО," се брише. 
Член 42 

Членот 100 се брише. 

Член 43 
Во членот 101 став 4 зборовите:4„чл. 98 и 100" 

се заменуваат со зборовите: „членот 98". 

Член 44 
Во членот 103 зборот: „фактичната" се замену-

ва со зборот: „полната". 

Член 45 
Членот 104 се брише. 

Член 46 
Во членот 114 ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 до 8 стануваат ст. 2 до 7. 

Член 47 
Во главата VIII се додава нов чле,н 119а, кој 

гласи: 
„До донесувањето на соодветните пропиел спо-

ред членот 44 став 1 и членот 98 став 2 на овој 
закон, железничкото транспортно претпријатие за 
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потполна или делумна загуба или оштетување на 
багаж или стоки ја надоместува фактичната вред-
ност но најмногу до 10.000 динари за секој кило-
грам бруто тежина на изгубен или оштетен багаж, 
односно на изгубени или оштетени стоки, ако во 
договорот за превоз не постои клаузула за обезбе-
дување уредна испорака со назначување на пого-
лем' износ до кој се обезбедува надоместокот на 
штета, или ако потполната или делумната загуба 
или оштетување на багаж или стоки не е преди-
звикано злонамерно или со крајна небрежност." 

Член 48 
Во членот 120 ст. 1 и 2 се бришат. 
Досегашниот став 3 станува став 1. 

Член 49 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Уредбата за дополнителните 
одредби кон Законот за превозот на железниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), Одлуката за 
посебните услови за превоз на железничките пру-
ги од тесен колосек („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/58) и Наредбата за ограничувањето на дополни-
телната наплата односно за враќањето на прево-
зните и други трошоци од договорите за превоз со 
железница („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), 

Член 50 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за превозот на железниците. 

- Член 51 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

337. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

ВИДОВИ ЗАДРУГИ 
Се прогласува Основниот закон за занаетчиски-

те и другите определени видови задруги, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 2 април 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 265 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Основниот закон за за-
другите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/46) се у-
согласува со Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и во него се вршат 
измени и дополненија, така што новиот текст да 
гласи: 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕ-

НИ ВИДОВИ ЗАДРУГИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Заради организирање и поттикнување на оп-

штествениот труд и соработката на работните лу-
ѓе што работат со свои или заеднички средства за 

работа во областа на занаетчиството, трговијата, 
применетата уметност и другите дејности опреде-
лени со закон и заради поврзување на тие дејно-
сти со општественото стопанство и проширување 
и развивање на социјалистичките општествени од-
носи во тие области, се основаат задруги. 

Член 2 
Одредбите од овој закон не се применуваат на 

земјоделските задруги. 
На станбените задруги се применуваат одред-

бите од посебен закон. 
Член 3 

Членството во задругите е доброволно. 
Член 4 

Занаетчиските задруги се занимаваат со зана-
етчиски и други дејности определени со закон. 

Задругите на применетата и други уметности 
се занимаваат со снабдување на своите членови со 
материјал и средства за работа и со организирање 
заедничка продажба на творбите и услугите на 
членовите на задругата, како и со други дејности 
определени со закон. 

Набавно-продажните задруги се занимаваат со 
снабдување со репродукционен материјал и со сред-
ства за работа, со организирање на производството 
и услугите, како и со продажба на производи и ус-
луги за потребите на своите членови. 

Членови на набавно-продажни задруги можат 
да бидат општествени занаетчиски организации и 
индивидуални занаетчии. 

Член 5 
Задругата ја управуваат членовите на задруга-

та и работниците на задругата. 
Во управувањето на задругата членовите на за-

другата и работниците на задругата се рамноправни. 

Член 6 
Одредбите од сојузните прописи за претприја-

тијата се применуваат и на задругата, ако со овој 
закон и со посебни закони за одделни видови за-
други не е определено поинаку. 

II. Основање на задруга 
Член 7 

Задруга можат да основат најмалку 10 работни 
луѓе кои со свои или заеднички средства за работа 
работат во определена област на стопанството. 

Со закон на републиката можат да се пропишат 
и други услови за основање на задруга. 

Член 8 
За основањето на задруга одлучува основачко-

то собрание. 
Основачкото собрание: го донесува актот за ос-

новање на задругата, го утврдува привремениот ста-
тут на задругата, избира привремен задружен совет 
на задругата и го определува рокот за избирање на 
редовните органи на управувањето на задругата. 

Привремениот задружен совет на задругата из-
бира привремен управен одбор на задругата и име-
нува привремен директор (управник) на задругата. 

Член 9 
Задругата се здобива со својство на правно ли-

це со денот на запишувањето во регистарот на сто-
панските организации. 

Член 10 
Дејностите на задругата се утврдуваат, во со-

гласност со закон, со статутот на задругата. 
Задругата може да започне со вршење на деј-

ностите ако ги исполнува условите за вршења на 
тие дејности пропишани за соодветните работни ор-
ганизации. 

III. Членство во задругата 
Член 11 

Членови на задругата можат да бидат полно-
летни работни луѓе кои со свои или заеднички сре-

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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дства за работа работат во дејностите за кои се ос-
нова задругата, ако во определен обем во една од 
тие дејности трајно стопански соработуваат со за-
другата. 

Член 12 
Со статутот на задругата се определува мини-

малниот обем на трајната стопанска соработка на 
членовите на задругата со задругата во дејностите 
за кои е основана задругата. 

Член 13 
Со статутот на задругата може, во согласност 

со закон, да се предвиди членовите на задругата 
кои своите средства за работа ќе ги преносат врз 
задругата во долгорочен закуп и со задругата ос-
тваруваат трајна стопанска соработка во обемот што 
го остваруваат работниците на задругата, да мо-
жат да станат работници на задругата 

IV Управување на задругата 
Член 14 

Работна.та заедница на задругата ја сочинуваат 
работниците на задругата и членовите на задругата. 

Член 15 
Ако задругата во свој состав има погони и дру-

ги работни единици, работната заедница на тие 
единици ја сочинуваат: 

1) само работниците на задругата што работат 
во тие единици — ако тие единици трајно стопан-
ски не соработуваат со членовите на задругата; 

2) работниците на задругата што работат во 
тие единици и членовите на задругата што трајно 
стопански соработуваат со тие единици — ако тие 
единици трајно стопански соработуваат со члено-
вите на задругата. 

Член 16 
Задругата ја управуваат непосредно членовите 

на работната заедница, 
Членовите на работната заедница можат, во со-

гласност со закон и со статутот на задругата, опре-
делени функции на управување да им доверат на 
органите на управувањето на задругата. 

Член 17 
Органи на управувањето на задругата се за-

дружен совет, управен одбор и директор (управник). 
Со статутот на задруга со помал ,број члено-

ви на работната заедница може, во согласност со 
закон, да се предвиди во задругата да не се избира 
задружен совет односно задружен совет и упра-
вен одбор туку функциите на овие органи на уп-
равувањето да ги врши работната заедница. 

Со статутот на задругата, во согласност со за-
кон, се утврдуваат мерилата за определување на 

-односот на бројот на членовите на задружниот со-
вет и управниот одбор на ^другата што се избираат 
од редот на членовите на задругата и работниците 
на задругата, водејќи сметка за нивното учество 
во остварувањето на вкупниот доход на задругата. 

Член 18 
Погоните и другите работни единици во состав 

на задругата ги управуваат членовите на работната 
заедница на тие единици непосредно, или преку 
свои органи на управување. 

V. Имотни односи во задругата 
Член 19 

Имотните односи помеѓу задругата и нејзини-
те членови се Јфедуваат со договор, во согласност 
со статутот на задругата. 

Договорот со кој се уредуваат имотните односи 
помеѓу задругата и нејзините членови мора да би-
де писмен. 

Член 20 
На имотните односи што не се уредени со дого-

вор се применуваат одредбите од статутот што биле 
во сила во времето на склучувањето на договорот. 

Ако по склучувањето на договорот тие одред-
би на статутот се изменат или се дополнат, на од-
носите што не се уредени со договорот се примену-
ваат изменетите и дополнетите одредби на статутот, 
ако член на задругата кој со задругата склучил 
договор се согласи со тоа. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 21 

До донесувањето на републички закони, постој-
ните иабавно-продажни задруги можат да се за-
нимаваат со снабдување на своите членови со мате-
ријал и средства за работа и со организирање заед-
ничка продажба на производите од членовите на 
задругата. 

Член 22 
Постојните задруги се долнени својата органи-

зација и работење, како и своите правила и други 
општи акти, да ги усогласат со одредбите од овој 
закон до 31 декември 1965 година. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) одредбите на чл. 48 до 54 од Уредбата за за-

наетчиските дуќани и занаетчиските претпријати-
ја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 3/58 и 53/61); 

2) Уредбата за изземање на задругите на ликов-
ните уметници од примената на Уредбата за зана-
етчиските дуќани и занаетчиските претпријатија и 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-

% прифатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1/55). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

338. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕ-
НИТЕ ЗАДРУГИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за станбените задруги, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 2 април 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 278 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за станбените 
задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59 и 48/59) 
со усогласува со Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и во него се вршат 
измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ 
Член 1 

Во Законот за станбените задруги називот на 
законот се менува и гласи: 

„Основен закон за станбените задруги". 
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Член 2 
Во членот 1 став 1 зборовите: „и правните ли-

ца" се бришат. 

Член 3 
Во членот 5 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Вох членот 7 ставот 3 се менува и гласи: 
„Задругата може врз основа на своето право 

на располагање да им продава станови на граѓани 
и на општествени правни лица." 

Член 5 
Во членот 8 ставот 2 се брише, 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

ровите: „односно да се здобиваат со правото за 
располагање со станови" се бришат. 

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, збо-
ровите: „односно на здобивањето со правото на 
располагање со станот" и запирката пред нив се 
бришат. 

Член 6 
Во членот 9 ставот 2 се брише. 

Член 7 
Во членот 11 алинеја 2 зборовите: „што слу-

жат за набавка на основни средства и за формира-
ње средства на резервниот фонд" се бришат. 

Член 8 
Во членот 13 став 3 зборовите: „самостојни по-

гони" се заменуваат со зборовите: „погони и други 
единици со самостојна пресметка". 

Член 9 
Членот 20 се брише. 

Член 10 
Во членот 21 зборовите: „правото за користења 

на" се бришат. 

Член 11 
Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи: 
„Правото за давање на користење на станот и 

семејната станбена зграда што ги изградила задру-
гата, А припаѓа на задругата додека правото на 
сопственост на стан односно на семејна станбена 
зграда не го пренесе врз членот на задругата од-
носно додека станот или семејната станбена зграда 
не ја продаде." 

Во ставот 2 зборовите: „односно со правото на 
располагање со станот во зградата" се бришат. 

Член 12 
Во членот 23 ст. 2, 3, 4 и 5 се бришат, а досе-

гашниот став 4 станува став 2. 

Член 13 
Во членот 25 ставот 2 се брише. 

Член 14 
По членот 27 називот на одделот се менува и 

гласи: „2. Статут". 

Член 15 
Во членот 28 став 2 во точката И зборовите: 

„односно со правото на располагање со станот, ка-
ко" и запирката пред нив се бришат. 

Во точката 14 зборовите: „на градежниот фонд 
и на други" се бришат. 

Во точката 17 зборовите: „самостојните погони" 
се заменуваат со зборовите: „погоните и другите 
единици со самостојна пресметка". 

Член 16 
Членот 29 се менува и гласи: 
„На делот од статутот со кој се утврдуваат 

односите помеѓу задругата и членовите на работна-
та заедница во управувањето со задругата, дава 
согласност општинското собрание." 

Член 17 
Чл. 30, 31 и 33 се бришат. 

Член 18 
Во членот 34 во ставот 1 зборот: „одобрување" 

се заменува со зборовите: „давање согласност". 
Во ставот 3 зборовите: „одобрените правила" 

се заменуваат со зборот: „правилата". 

Член 19 
Членот 35 се брише. 

Член 20 
Во членот 37 став 2 зборовите: „одобрување 

на промените во правилата" се заменуваат со збо-
ровите: „согласноста на промените во статутот". 

Член 21 
Во членот 44 став 1 зборовите: „односно право-

то на располагање со становите," и запирката пред 
нив се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „односно со правото на 
располагање со" се заменуваат со зборот: „на". 

Член 22 
Членот 46 се брише. 

Член 23 
Во членот 47 став 1 по зборот: „претпријатија" 

запирката се брише, а зборовите: „како и со други 
стопански претпријатија и установи со самостојно 
финансирање" се заменуваат со зборовите: „ и со 
други работни организации". 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 24 
Во членот 49 став 1 зборовите: „и правни лица" 

се бришат. 

Член 25 
Во членот 53 зборовите: „односно со правото на 

располагање" се бришат. 

Член 26 
Во членот 55 зборовите: „— одделен граѓанин" 

' се бришат. 

Член 27 
Членот 56 се брише. 

Член 28 
Во членот 57 зборовите: „на деловната просто-

рија" и запирката пред нив се бришат. 

Член 29 
Во членот 58 ставот 1 се менува и гласи: 
„Членството во задругата престанува со смртта 

на членот на задругата и со истапувањето или 
исклучувањето на членот од задругата." 

Член 30 
Во членот 60 ст. 2 до 8 се бришат. 

Член 31 
По членот 60 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
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„Член 60а 
Собранието на задругата го сочинуваат члено-

вите на задругата. 
Собранието на задругата донесува статут и од-

лучува за другите работи на задругата што се 
утврдени со закон и со статутот на задругата, 

Член 606 
Собранието на задругата полноважно одлучува 

ако се присутни повеќе од една половина на чле-
новите на задругата. 

Собранието се состанува по потреба или ако 
тоа го бараат најмалку една петтина од членовите 
на задругата, а во поголеми задруги - најмалку 50 
членови на задругата. 

Постапката за свикување на собранието и за 
утврдување на неговиот дневен ред се определува 
со статутот на задругата," 

Член 32 
По членот 61 се додаваат пет нови членови, кои 

гласат: 
„Член 61а 

Задружниот совет на задругата се состои од нај-
малку 15 членови, избрани од редот на членовите 
на задругата и од редот на работниците на задру-
гата. 

Управниот одбор на задругата се состои од нај-
малку 5 членови, избрани од редот на членовите на 
задругата и од редот н% работниците на задругата. 

Со статутот на задругата се определува бројот 
на членовите на задружниот совет и бројот на чле-
новите на управниот одбор и односот на членовите 
на задругата и работниците на задругата во зад-
ружниот совет и во управниот одбор, во согласност 
со законот. 

Член 616 
Изборот и отповикот на членовите на задруж-

ниот совет и на управниот одбор, како и именува-
њето и разрешувањето од должност на управникот 
на задругата, се вршат според одредбите од Основ-
ниот закон за избирање на работнички совети и 
други органи на управувањето во работните орга-
низации. 

Член 61в 
Задружниот совет на задругата решава за сите 

прашања по кои во претпријатие, според општите 
прописи, решава работничкиот совед на претприја-
тието, освен по прашањата кои со закон и со стату-
тот на задругата се ставени во надлежност на со-
бранието на задругата. 

Со статутот или со одлука на собранието на 
задругата задружниот совет може да биде овластен 
да решава и за работите за кои според одредбите 
од овој закон одлучува собранието на задругата. 

Член 61г 
Управниот одбор и управникот на задругата 

имаат права и должности согласно со прописите за 
правата и должностите на управниот одбор и дирек-
торот на претпријатие. 

Член 61д 
Работниците на задругата самостојно одлучуваат 

за организацијата на работата, распределбата на 
доходот и меѓусебните работни односи, освен за 
стапувањето на работа и престанокот на работата 
на работниците на раководните работни места пред-
видени со статутот и со општите акти на задру-
гата." 

Член 33 
Чл. 63 до 65 се бришат. 

Член 34 
Во членот 66 став 1 зборовите: „односно на пра-

вото на располагање со становите" се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „односно со правото на 

располагање со станот" се заменуваат со зборот: 

Член 35 
Во членот 68 по ставот 5 се додава нов став 6, 

кој гласи: 
„Ако поради преземените обврски во врска со 

изградбата на стан односно зграда задругата пре-
трпела загуба поради зголемување на трошоците, 
задругата може разликата помеѓу договорената и 
фактичната цена на станот односно на зградата да 
ја покрие само од средствата на резервниот фонд 
и од средствата остварени со продажба на изгра-
дени станови или деловни простории над цената 
определена според ст. 1 и 3 од овој член." 

Член 36 
По членот 68 се додава нов член 68а, кој гласи: 
„Со правилникот на задругата кој го донесува 

собранието на задругата се пропишуваат начинот и 
постапката за утврдување на вредноста на одделни 
станови во зграда што ги изградила станбена за-
друга," 

Член 37 
Во членот 76 став 2 зборовите: „согласно со пра-

вилата на задругата, со договор" и запирката пред 
нив се заменуваат со зборовите: „со договор, во со-
гласност со Законот за станбените односи и со ста-
тутот на задругата". 

Ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 3 до 5. 

Член 38 
Членот 77 се брише. 

Член 39 
Во членот 81 ставот 1 се менува и гласи: 
„Членовите на станбената задруга се должни 

да го плаќаат задружниот удел кој служи за фор-
мирање на средствата на делов,ниот фонд и сред-
ствата на резервниот фонд." 

Член 40 
Членот 84 се менува и гласи: 
„Станбената задруга не може средствата од сво-

јот доход да ги дели помеѓу своите членови." 

Член 41 
Називот на главата VIII и чл. 85 до 92 се ме-

нуваат и гласат: 
„ Г Л А В А V I I I 

У Т В Р Д У В А Њ Е Н А В К У П Н И О Т П Р И Х О Д И Д О -
Х О Д Н А С Т А Н Б Е Н А Т А З А Д Р У Г А И Р А С П О Р Е -

Д У В А Њ Е Н А С Р Е Д С Т В А Т А З А Ф О Н Д О В И Т Е 

Член 85 
Во вкупниот приход на станбената задруга вле-

гуваат: 
1) надоместоците што станбената задруга ги на-

платув,а за своите услуги; 
2) другите приходи што ќе ги оствари задругата. 

Член 86 
Од вкупниот приход на задругата се подмиру-

ваат трошоците на работењето на задругата според 
прописите што важат за стопанските организации, 
ако со овој или друг сојузен закон не е определено 
поинаку. 

Член 87 
Вкупниот приход на задругата утврден според 

членот 85 од овој закон, по одбивање на трошоците 
на работењето претставува доход на задругата. 

Член 88 
На доходот на задругата не се пресметува при-

донес од доходот на стопанските организации. 

Член 89 
Прописите за фондовите на стопанските орга-

низации согласно се применуваат и на станбените 
задруги, освен на деловните средства од членот 92 
на овој закон. 

Член 90 
Средствата со кои задругата ќе се здобие од 

задружните удели не влегуваат во вкупниот приход 
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на задругата, туку се распоредуваат во деловниот 
и резервниот фонд на начинот утврден со статутот 
на задругата. 

Член 91 
Авансите за изградба на згради и станови, кре-

дитите дадени на задруга за изградба на згради и 
станови, зградите во изградба и материјалот потре-
бен за изградба на згради, како и износите наплате-
ни по основот на купопродажни договори за про-
дадени згради и станови, не влегуваат во вкупниот 
приход туку сочинуваат деловни средства на стан-
бената задруга. 

Со статутот на задругата поблиску се определу-
ва начинот на користењето на деловните средства 
од ставот 1 на овој член." ' 

Член 42 
Чл. 93 до 99, називот на главата IX и чл. 100 

до 106 се бришат. 

Член 43 
Називот на главата X се менува и гласи: 

„ Г л а в а X 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУЌАНИ, ПОГОНИ И ДРУГИ 

ЕДИНИЦИ СО САМОСТОЈНА ПРЕСМЕТКА" 

Член 44 
Во членот 107 став 1 по зборот: „дуќани" запир-

ката се заменува со зборот: „и", а зборовите: „и 
сервиси" се бришат. 

Во ставот 2 запирката се заменува со зборот: 
„и", а зборовите: „или сервис" се бришат. 

Член 45 
Во членот 108 став 2 зборовите: „Општинскиот 

народен одбор" се заменуваат со зборовите: „Оп-
штинското собрание". 

Член 46 
Членот 112 се брише. 

Член 47 
Во членот 113 став 1 зборовите: „преправки и 

поправки" се заменуваат со зборовите: „преправки, 
поправки и одржување". 

Член 48 
Членот 114 се менува и гласи: 
„За основање и работа на погони и други еди-

ници со самостојна пресметка на станбената задру-
га важат прописите за погоните и другите единици 
со самостојна пресметка во претпријатијата." 

Член 49 
Чл. 115 до 122 и чл. 124 до 126 се бришат. 

Член 50 
Во членот 128 став 1 зборовите: „кај Државниот 

осигурителен завод" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 

Член 51 
Во членот 131 зборовите: „Органот на управата 

на општинскиот народен одбор надлежен за стан-
бените работи" се заменуваат со зборовите: „Оп-
штинското собрание". 

Член 52 
Во членот 134 зборовите: „на општинскиот нач 

роден одбор" се заменуваат со зборовите: „на оп-
штинското собрание". 

Член 53 
Чл. 136, 137 и 152 се бришат. 

Член 54 
Во членот 3 ст. 1 и 2, чл. 6 и 8 став 3, членот 9 

став 1, членот 10 став 2, чл. 11, 12 и 27 став 3, чле-
нот 28 ст. 1 и 2, чл. 30 и 31 ст. 1 и 2, членот 34 ст. 
1 и 3, чл. 35 и 37 ст. 1 до 3, членот 41 ст. 1 и 2, чле-
нот 42 став 2, чл. 43 и 49 став 1, чл. 54, 57 и 58 ст. 
2 и 3, чл. 59 и 68 ст. 3, 4 и 5, членот 70 ст. 1, 3 и 4, 

членот 71 став Д, членот 72 ст. 1 и 2, членот 76 ст. 1 
и 2, чл. 78 и 79 ст. 1, 5 и 6, членот 81 став 2, чл. 82 
и 83 став 1, членот 97 став 1, членот НО ст. 1, 2 и 4 
и членот 116 став 2, зборот: „правила" се заменува 
со зборот: „статут" — во соодветно членување. 

Член 55 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

да го утврди пречистениот текст' на Законот за 
станбените задруги. 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

општествено-правните лица престануваат да бидат 
членови на задруга. 

Договорите за изградба на станови и деловни 
простории што општествени правни лица, како чле-
нови на задруга, ги склучиле со станбена задруга 
до денот на влегувањето во сила на овој закон 
остануваат во сила. 

Општествените правни лица кои престанале да 
бидат членови на задруга одговараат за долговите 
на задругата настанати за време додека тие ^иле 
членови на задругата, до истекот на две години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон 
(член 83). 

Член 57 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

339. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А^З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАР-
СТВОТО И ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ДОБИТОКОТ 

Се прогласува Основниот закон за мерките за 
унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 2 април 1965 година. 

' П. Р. бр. 280 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Реп,убликата, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАР-
СТВОТО И ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ДОБИТОКОТ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради унапредување на сточарството, во произ-

водството, преработката и прометот на добиток се 
применуваат определени мерки и се врши здрав-
ствена заштита на добитокот. 

Член 2 
За производство на квалитетен приплоден до-

биток (приплоден добиток) може да се употребува 
само добиток кој исполнува определени услови. 
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Како приплоден добиток, во смисла на овој 
закон, се подразбира добиток кој има особини на 
определена раса и ги исполнува условите опре-
делени со закон и со прописите донесени врз ос-
нова на него. 

Член 3 
Со производство на приплоден добиток можат 

да се занимаваат работни организации и граѓани 
што исполнуваат определени услови. 

Член 4 
Работните организации и граѓани што се зани-

маваат со сточарско производство преземаат мерки 
за што поголемо производство на квалитетни про-
изводи, како и други мерки за унапредување на 
сточарството. 

Заради зголемување и унапредување на сто-
чарското производство можат за одделни видови 
добиток да се пропишуваат минимум зоотехнички 
и зоохигиенски мерки, во "согласност со закон. 

Со закон можат да се пропишат услови што 
мораат да ги исполнуваат пасиштата и ливадите 
што служат за производство на храна за добиток. 

Член 5 
Здравствената заштита на добиток од зараз-

ните болести определени со сојузни прописи е од 
интерес за целата земја. 

Член 6 
Работните и други организации, граѓани и дру-

ги држатели на добиток се должни да ги приме-
нуваат мерките за здравствената заштита на доби-
токот. 

Општината е должна да им даде стручна и 
друга помош на работните и други организации, 
граѓани и други држатели на добиток во примената 
на мерките за здравствена заштита на добитокот, 

Работните организации можат, по сопствена 
иницијатива или на иницијатива на општината, да 
организираат своја или заедничка зоотехничка 
служба и служба за здравствена заштита на до-
битокот. 

Зоотехничка служба и служба за здравствена-
та заштита на добитокот може да основе и самата 
општина, во согласност со законот. 

Член 7 
Ветеринарно-санитарните мерки предвидени со 

овој закон се применуваат врз добитокот, произво-
дите од добиток, суровините и отпадоците и врз 
предметите и објектите со кои може да се прене-
сува болест односно зараза ка ј добитокот. 

Член 8 
Ветеринарно-санитарните мерки се должни да 

ги спроведуваат работните организации и други 
држатели на добиток. 

Ветеринарно-санитарните мерки ги наредуваат 
надлежните органи во границите на своите права 
и должности. 

Ветеринарно-санитарните мерки за сузбивање 
на заболувањата кај добитокот кој служи за пот-
ребите на Југословенската народна армија ги на-
редуваат и ги спроведуваат органите на Југосло-
венската народна армија. 

Член 9 
Со закон може да се пропише задолжително 

осигурување на одделни видови и категории до-
биток. 

Член 10 
Кланиците, ладилниците и објектите за обра-

ботка и преработка на месо, како и производството 
во нив,, се наоѓаат под постојана ветеринарно-сани-
тарна контрола на ветеринарниот инспектор. 

За објектите од ставот 1 на овој член работ-
ните организации се должни да пропишат ветери-
нарно-санитарен ред во тие објекти. 

Член И 
Прометот, увозот, извозот и провозот на доби-

ток и на производи од добиток, на суровини и от-

падоци може да се ограничи или забрани ако пос-
тои опасност од појава или ширење на заразни 
болести кај добито,кот. 

Член 12 
Средства за заштита на добитокот од болести 

ка ј добитокот можат да се пуштат во промет ако 
за тоа е добиена дозвола од Сојузниот секретари-
јат за земјоделство и шумарство, по претходно при-
бавено мислење од стручната комисија при тој 
Секретаријат. 

II. Производство и промет на добиток 
Член 13 

Одредбите од овој закон за производството и 
прометот на добиток се однесуваат на говеда, ко-
њи, свињи, овци, и живина. 

Член 14 
Со производство на приплоден добиток заради 

негово пуштање во промет и користење за сопстве-
ни потреби можат да се занимаваат работните ор-
ганизации и граѓаните што се запишани во реги-
старот на производителите на приплоден добиток. 

Во регистарот на производителите на припло-
ден добиток можат да се запишат работни органи-
зации и граѓани што имаат здрави приплодни грла, 
обезбедена стручна служба за производство и 
здравствена заштита на ' природниот добиток, по-
требна опрема, сместување и обезбедена храна за 
добиток. 

Може да се произведува само оној вид и сој 
приплоден добиток што е означен во регистарот на 
производителите на приплоден добиток. 

Работните организации и граѓаните од ставот 
1 на овој член чиј приплоден добиток има опре-
делени високи и квалитетни производни и други 
својства (елитен приплоден добиток) можат да се 
запишат во регистарот на производителите на ели-
тен приплоден добиток. 

Работните организации и граѓаните од ставот 
1 на овој член се должни да обезбедат стручна 
контрола на производните, здравствените и други 
својства на приплодниот добиток по пат на своја 
или заедничка стручна служба или посебни струч-
ни установи, што ги исполнуваат определените ус-
лови. 

Работните организации од ставот 1 на овој 
член можат да се занимаваат со производство на 
приплоден добиток сами или во соработка со друга 
работна организација, или во трајна деловна со-
работка (кооперација) со индивидуални земјоделски 
производители. 

Член 15 
За производство на приплоден добиток можат 

да се употребат само женски грла што ги испол-
нуваат условите во поглед на расата, типот, здрав-
јето, конституцијата, производноста и плодноста 
и што се оценети како способни за репродукција. 

Грлата оценети како способни за репродукција 
се распоредуваат во класи според својата вредност. 

Женски грла што ќе престанат да ги исполну-
ваат условите од ставот 1 на овој член не можат 
да се употребуваат за производство на приплоден 
добиток. 

Член 16 
Оценувањето и распоредувањето од членот 15 

на овој закон го врши стручната служба. 
Член 17 

Работните организации и граѓаните од членот 
14 став 1 на овој закон чиј приплоден добиток има 
определени особини во поглед на приведувањето, 
плодноста, производноста и други својства и за кој 
постојат податоци за означените особини, можат 
тој добиток да го воведат во матичен запат (ма-
тични грла). 

Во матични грла можат да се воведат само оние 
приплодни грла за кои стручната служба од чле-
нот 16 на овој закон ќе утврди дека ги исполнуваат 
определените услови. 

На оценувањето и распоредувањето од членот 
16 на овој закон подлежат сите матични женски 
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грла, нивниот женски подмладок и други женски 
грла предложени за матични грла. 

Производителите на приплоден добиток се дол-
жни да водат евиденција за матичните 'машки и 
женски приплодни" грла (матична книга), евиден-
ција за подмладокот, евиденција за производноста 
на грлата и евиденција за приплодувањето и плод-
носта на добитокот. 

Член 18 
Оплодувањето на добиток се врши со вештачко 

осеменување и природно оплодување. 
Со закон на републиката се определува за кои 

видови добиток можат за оплодување да се упо-
требат само одбрани (линицирани) здрави маш-
ки приплодни грла. 

Општината е должна да се грижи за да се 
обезбеди оплодување на добиток на нејзината тери-
торија. 

Член 19 
Оплодувањето на одделни видови добиток на 

определено подрачје се врши со вештачко осеме-
нување кога за тоа постојат услови. 

За оплодување добиток со вештачко осеме-
нување може да се употреби само семе од машки 
приплодни грла што се испитани на потомство 
(прогенотестирани) или што произлегуваат од ро-
дители испитани на потомство. 

Ако нема услови за оплодување добиток со 
вештачко осеменување да се употреби семе од маш-
ки приплодни грла што се прогенотестирани или 
што произлегуваат од родители испитани на по-
томство, со закон на републиката може да се опре-
дели за вештачко осеменување да се употреби и 
семе од машки приплодни грла што не се прогено-
тестирани или што не произлегуваат од родители 
испитани на потомство. 

Испитувањето на потомство и одбирањето на 
грло за употреба во вештачко осеменување го вр-
шат производителите преку заедничка стручна 
служба или посебни стручни установи. 

Испитувањето на потомство се врши според 
единствени методи. 

Член 20 
Со прбизводство на семе за вештачко осемену-

вање можат да се занимаваат работни организации 
што обезбедиле машки приплодни грла, стручен 
кадар и потребна опрема за производство на семе. 

Член 21 
Природно можат да се оплодуваат само здрави 

женски приплодни грла (плодици). 
За приплодно оплодување општината е дол-

жна по пат на лиценцирање да обезбеди потребен 
број одбрани здрави машки приплодни грла. 

Член 22 
За вештачко и природно оплодување се плаќа 

надоместок. 
Начинот на плаќање на надоместокот од ставот 

1 на овој член се определува со републички закон. 
Надоместокот од ставот 1 на овој член може 

да се опфати со контролата на цените. 

Член 23 
Во внатрешен промет може да се пушти како 

приплоден добиток само добиток што ги исполнува 
условите во поглед на производната и приплодната 
вредност и здравствената состојба. 

Производителите на рриплоден добиток се дол-
жни за приплодниот добиток што го продаваат да 
издадат препис на изводот од матичната книга за-
верен од страна на службата или установата што 
врши контрола на производните и доVги својства 
на приплодниот добиток (член 14 став 5). 

Член 24 
Како приплоден добиток може да се увезува 

само добиток кој во поглед на расата, производ-
ната и пригодната вредност и здравствената сос-

тојба ги исполнува условите за пуштање во вна-
трешен промет. 

За вештачко осеменување може да се увезува 
само семе од особено квалитетни приплодници со 
кои би се поправил квалитетот на домашниот при-
плоден добиток. 

За увоз на семето од ставот 2 на овој член 
потребна е дозвола од надлежниот орган. 

Член 25 
Како приплоден добиток може да се извезува 

само добиток кој во поглед на производната и при-
плодната вредност ги исполнува условите за пуш-
тање во внатрешен промет, ако со странскиот ку-
пувач не е договорено поинаку. 

Член 26 
За да се обезбеди спроведување на вештачко 

осеменување, пратките на семе за вештачко осе-
менување се сметаат како итни. 

Член 27 
На изложби, саеми на приплоден добиток и на 

други смотри може да се излага само здрав и ви-
сококвалитетен добиток. 

Изложениот добиток мора да се наоѓа под по-
стојана ветеринарно-санитарна контрола на вете-
ринарниот инспектор. 

Член 28 
Заради зголемување на сточниот фонд и уна-

предување на сточарството Сојузниот извршен со-
вет или други органи определени со закон можат 
да го ограничат или забранат колењето на сточниот 
подмладок за одделни видови и раси. 

Член 29 
Храната за добиток која се пушта во промет 

мора да биде здрава и квалитетна и не сме!е да 
содржи материи штетни за здравјето на добитокот. 

Забранета е употреба на храна за добиток 
која преку производите од добиток може да го 
загрози здравјето на луѓето. 

Водата за напојување добиток мора да биде 
повремено прегледана. 

Во исхраната на добитокот може да се употре-
бува само сол што е јодирана. 

Член 30 
Смешата на концентрирана храна за добиток 

што се пушта во промет може да се произведува 
само ако е составена од компоненти од хранлива 
вредност што обезбедуваат рационална исхрана и 
продуктивност и здравје на добитокот. 

Член 31 
Смешата на концентрирана храна за добиток 

што се пушта во промет мора да има пропишана 
декларација на амбалажата и со фактурата. 

Смешата на концентрирана храна за добиток 
што се пушта во промет мора да го има квалитетот 
означен во декларацијата. ' 

Стопанските организации што се занимаваат 
со производство на смеши на концентрирана хра-
на за добиток се должни да вршат постојана кон-
трола на квалитетот и хигиенската исправност на 
таа храна до пуштањето во промет. 

III, Здравствена заштита на добитокот 
Член 32 

Како здравствена заштита на добитокот, во 
смисла на овој закон, се подразбира преземањето 
на определени ветеринарно-санитарЈш мерки за 
спречување и сузбивање на заразните, паразитар-
ните, одгледувачките и други болести кај доби-
токот. 

Одредбите на овој закон за здравствената за-
штита на добитокот се однесуваат на: копитарите 
(коњи, маски, магариња и мули), чапункарите (го-
веда, биволи, овци, кози и свињи), живината (ко-
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кошки, мисирки, гуски, пајки и ^фуги домашна 
живина), кучињата, мачките, домашните зајаци, 
пчелите, свилените буби, рибите, раковите, школ-
ките, желките, поубавите, жабите, пијавиците, 
дивечот и ѕверовите. 

Член 33 
Според одредбите на овој закон се спречуваат 

и се сузбиваат заразните и паразитарните болести 
чие спречување и сузбивање е од интерес за целата 
земја. Овие болести се: 

1) Лигавката и шапот — Apthae epizooticae, 
2) Нулата ка ј говедата — Pestis bovina, 
3) Белодробната зараза Кај говедата - Р1еи-

ropneumonia contagiosa bovum . 
4) Туберколозата ка ј домашните животини — 

Tuberculoses, 
5) Бруцелозата ка ј домашните животни - Bru-

cellosis, 
6) Црниот пришт (проетрел) — Ant rax, 
7) Шушкавецот - Gangrena emphysematosa, 
8) Хеморагичната септикемија ка ј говедата и 

дивечот — Pasteureliosis bovnm, 
9) Полското исипување ка ј коњите и говедата 

— Exanthema coitale vesiculosum, 
10) Половите зарази ка ј коњите Exanthema 

с pi-tale раган ticum (Burina). 
11) Бесот — Lyssa (Rabies), 
12) Сакагијата — Malleus, 
13) Инфективната анемија ка ј коњите — Anemia 

infectiosa equorum, 
14) Чумата ка ј коњите — Festia equina, 
15) Афричката сакагија — Lymphangiotis epi-

zootica, 
16) Чумата ка ј Свињите — Pestis suum, 
17) Афричката чума ка ј свињите — Pestis 

suum africana, 
18) Заразната фатеност ка ј свињите — Menin-

goeneephaiamy еШш en zoofci са suum, 
19) Дрвеницата - Rhusiopathia suum, 
20) Чумата ка ј живината (Pestis avium), 

^типичната чума ка ј живината (Pseudo pestis 
avium), колерата ка ј живината (Cholera avium), ко-
кошкиниот тиф (Typhus gallinarum), хроничното 
респираторно заболување кај живината (С. R. D.), 
нервното вирусно заболување (заразен тремор) ка ј 
живинатаЈ 

21) Овчите сипаници — Variola ovina, 
22) Крастата ка ј копитарите, овците и козите 

- Scabies, 
23) Заразните болести ка ј пчелите — Acariozis, 

pestis apis, nosemosis, 
24) Заразните болести кај зајаците - Tu^aremia 

myxom^tosa, х 
25) Заразната водена болест ка ј краповите 

(Ascites cyprinus carpi), вртиглавоста ка ј пастрмките 
(Leniosporiasis salmonidae), 

26) Пситакозата Psitakosis, 
27) Трихомонијазата — Triho^noniasis genitalis. 
Сојузниот извршен совет може да определи и 

други заразни болести чие спречување и сузбива-
ње е од интерес за целата земја. 

Со закон на републиката можат да се опреде-
лат и други заразни болести чие спречување и суз-
бивање се од интерес за републиката. 

Член 34 
Ако се појави заразна болест (зараза) или ако 

се појават знаци по кои може ца се посомнева дека 
добитокот заболел или угинал од зараза, сопстве-
никот, држателот односно чуварот на добитокот 
(држателот на добитокот) е должен да му го при-
јави тоа веднаш на надлежниот орган на управата 
или на ветеринарната служба, која е должна за 
тоа веднаш да го извести надлежниот орган на 
управата. 

Надлежниот орган на управата е должен за по-
јавата и престанокот на заразата веднаш да ги 
извести сите заинтересирани' органи на управата 
и работните и други организации. 

Органите на Југословенската народна армија се 
должни да го известат надлежниот орган на уп-
равата за појава на зараза ка ј добитокот кој служи 
за потребите на Југословенската народна армија, 
за преземените мерки и за престанокот на заразата. 

Се смета дека заразата престанала кога ќе ми-
не времето за инкубација за зараза по оздравува-
њето, отепувањето (колењето) или угинувањето на 
последното заболено животно и откако е извршена 
завршната дезинфекција. 

Член 35 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство ќе издава петнаесетдневен билтен за дви-
жењето на заразите, врз основа на редовните из-
вештаи што му ги доставуваат републичките ор-
гани на управата надлежни за земјоделството. 

Републичките органи на управата надлежни за 
земјоделството се должни да му поднесуваат изве-
штаи на Сојузниот секретаријат зџ земјоделство и 
шумарство за вршењето на контролата над приме-
нување на наредените ветеринарно-санитарни 
мерки, 

Се овластува сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство да пропише упатство за поднесу-
вање на извештаите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 36 
По утврдувањето на заразата или сомневањето 

дека постои зараза држателот на добиток е должен 
веднаш да ги преземе потребните мерки за сузби-
вање и спречување ширењето на заразата. 

Ако држателот на добитокот не ги преземе сите 
потребни мерки, тие мерки ќе ги нареди надлеж-
ниот орган, а а!о не ги нареди ниту надлежниот 
орган, нив може да ги нареди Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство џ шумарство. 

Ако држателот на добиток не ги изврши на-
редените мерки, органот на управата што ги наредил 
тие мерки ќе тк го довери извршувањето на тие 
мерки на некоја работна организација1 на трошок 
на држателот на добитокот. 

Трошоците од ставот 3 на овој член претходно 
ги поднесува органот на управата коЈ на работната 
организација тк го доверил извршувањето на мер-
ките. 

Заради. спречување на појавата на зараза или 
сузбивање на заразата потребните мерки можат да 
се наредат и со пропис на сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

Член 37 
Кога ќе се утврди зараза и додека трае опа-

сноста од зараза ќе се нареди, според природата на 
заразата и големината на опасноста во заразениот 
двор, место или подрачје, како и во загрозеното 
подрачје, некоја од следните мерки: 

1) издвојување на здравиот добиток од забо-
лениот добиток и од добитокот за кој постои со-
мневање дека е заболен; 

2) затворање на заболените животни; 
3) забрана на догонот односно довозот на до-

биток на откупни места "(задружни догони и пазари 
за добиток), саеми, изложби и натпревари; 

4) забрана или ограничување на движењето на 
добитокот; ^ 

5) забрана или ограничување на изнесувањето 
или прометот на производи од добиток, суровини 
и отпадоци, како и на други предмети со кои може4 

да се пренесува заразата ка ј добитокот; 
6) забрана на колењето на добиток; 
7) колење односно убивање на добиток; 
8) попис на добитокот, а по потреба и озна-

чувгње на добитокот; 
9) контумац и уништување на кучиња-скитачи 

и мачки-скитачи; 
10) ограничување на движењето на лица што 

доаѓаат во допир со заболен добиток или со добиток 
за кој се сомнева дека е заболен; 

11) заштитно бележење и дијагностичко испи-
тување; 

12) блокирања на заразените места и подрачја; 
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13) дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
на штали, торови, дворови, пасишта, напојувалишта 
и други места на кои се наоѓал заболен добиток, 
како и на предмети што биле во допир со таков 
добиток; 

14) други потребни мерки определени со закон. 
Покрај мерките од ставот 1 на овој член може 

да се нареди и привремено запирање на работата 
во објектите за преработка на производи и суровини 
од добиток, како и привремено запирање на рабо-
тата во просториите во кои се сместени производи 
и суровини од добиток, ако во тие простории биле 
сместени производи и суровини од добиток забо-
лен од определени заразни болести ка ј добитокот 
или за кој се сомнева дека е заболен, или ако тие 
објекти се наоѓаат на заразено или загрозено под-
рачје. 

Член 38 
Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 

ги определува границите на заразеното и загрозе-
ното подрачје ако тоа се простира на териториите 
на две или повеќе републики. 

Член 39 
Заради спречување на внесувањето на заразни 

болести кај добитокот од други земји, сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство може да на-
реди определен дел од границата на Југославија 
да се стави под постојан ветеринарен надзор и да 
нареди спроведување на следните мерки во погра-
ничните краишта: 

1) дијагностичко испитување на добитокот; 
2) заштитно бележење на добитокот; 
3) означување на добитокот; 
4) пријавување на секоја настаадта промена во 

поглед на бројот и движењето на добитокот; 
5). ограничување на движењето на добитокот. 

Член 40 
Заради спречување на појавата односно утвр-

дување на постоењето на определени заразни бо-
лести, во определени временски периоди се вршат 
задолжителни превентивни и заштитни бележења 
на добиток и дијагностички и други испитувања на 
добиток (туберку Ј о н и з а ц и ј а , серолошки преглед.на 
крв на бруцелоза, малеинизација, испитување на 
кокошкин тиф и др.^ 

Член 41 
За угинат добиток мора да се утврди причината 

на угинувањето, ако се посомнева дека постои за-
раза 

Мршите од добиток што е загинат или убиен 
поради заразна болест, мораат да се направат не-
штетни. 

Животинските мрши од ставот 2 на овој член 
или нивни делови можат под определени услови, 
во специјални објекти (кафилерии) да се иско-
ристат за технички цели. 

Член 42 
Ако е месото на присилно заклан добиток упо-

требливо за човечка исхрана, надлежниот орган 
може да дозволи преработка или складирање на тоа 
месо во објекти што имаат услови за тоа. 

Работната организација чиј е објектот од ста-
,,вот 1 на овој член, освен извозната кланица, е дол-
жна да изврши преработка односно складирање на 
месо со соодветен надоместок. 

Член 43 
Стопанските организации што се занимаваат со 

откуп или промет на кожа се должни да ги скла-
дираат во одвоени простории кожите што произле^ 
гуваат од добиток заклан без ветеринарен преглед 
како и кожите што произлегуваат од угинат доби-
ток за кој не постои ветеринарна потврда за неза-
разеноста на местото на потеклото. 

Кожите од ставот 1 на овој член несмеат да се 
пуштат во промет без извршена проба на црн 
прих'7 Г^сколизација). 

Организациите од ставот 1 на овој член се 
доттгчни да водат евиденција за потеклото на сите 
откупени кожи. 

Член 44 
Органите на внатрешните работи се должни на 

надлежниот орган на управата, на негово барање, 
да му дадат помош при спроведувањето на ветери-
нарно" санитарните мерки наредени според овој 
закон. 

Републичките и сојузните органи на управата 
надлежни за земјоделството можат да побараат 
помош од соодветната воена единица заради бло-
кирање на заразено, или загрозено подрачје. 

IV. Надоместок на штета и Поднесување трошоци 
Член 45 

За добиток што е убиен или заклан, како и за 
предмети уништени поради извртување на нареде-
ните мерки, на држателот на добиток му припаѓа 
надоместок. 

Со закон на републиката се утврдуваат ус-
ловите под кои се исплатува надоместокот од ста-
вот 1 на овој член, како и начинот и постапката 
за остварување на овој надоместок. 

Држателот на добиток е должен да ги подне-
сува трошоците на превентивното бележење и ди-
јагностичкото испитување на добитокот, како и сите 
други трошоци околу спроведувањето на мерките 
што му се наредени во согласност со закон. 

Со закон нк републиката може да се определи 
трошоците за спроведување на наредените мерки од 
ставот 3 на овој член да ги поднесува републиката 
или општината делумно или во целина. 

Член 46 
Трошоците за спроведувањето на наредените 

мерки од членот 39 на овој закон се подмируваат од 
средствата што за таа цел се обезбедуваат во Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 47 
Набавката и чувањето на сојузните резерви на 

определени ветеринарни биолошки препарати и ле-
кови го обезбедува Дирекцијата за суровини. 

V. Ветеринарно-санитарен преглед на добитокот 
за колење, месото и објектите 

Член 48 
На задолжителен ветеринарно-санитарен пре-

глед од надлежниот ветеринарен инспектор под-
лежи добитокот за колење, месото и производите од 
месо наменети за јавна потрошувачка. 

Ако добитокот се коле од нужда (присилно ко-
лење), прегледот по колењето е задолжителен и 
кога е месото наменето за потребите на сопственото 
домаќинство. 

При колење на говеда, биволи, коњи, магариња, 
маски и мули, задолжителен е прегледот пред и по 
колењето, без оглед дали месото е наменето за јавна 
потрошувачка, за потребите на соптвеното домаќин-
ство или за исхрана на добитокот. 

Член 49 
На задолжителен ветеринарно-санитарен пре-

глед на надлежниот ветеринарен инспектор под-
лежат и јајцата, млекото и рибите и нивните пре-
работки, на местото на производството и складира-
њето, на пазарите, пазариштата и во продавниците. 

Член 50 
Колење на добиток чие месо е наменето" за 

јавна потрошувачка е дозволено само во кланица 
што ги исполнува определените услови во поглед 
на хигиената, опремата, стручниот кадар и др. 

По исклучок, надвор од кланицата е дозво-
лено колење на добиток чие месо е наменето за 
јавна потрошувачка само во случаи на колење од 
нужда, ако колењето не е можно да се изврши во 
кланица. 

Член 51 
Местото и производите од месо за извоз можат 

да се произведуваат само во кланица која според 
изградбата, техничкото уредување, опремата и на-
чинот на работата ги исполнува пропишаните ус-
лови (извозна кланица). Постоењето на тие усло-
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ви го утврдува со решение Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство, во согласност со Со-
јузниот секретаријат за индустрија и трговија, по 
претходно прибавено мислење од стручната коми-
сија. 

Ако извозната кланица престане да ги испол-
нува условите пропишани за извозна кланица, а 
недостатоците не ги отстрани ниту во рок кој со 
решение ќе и го определи Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство, ќе се донесе, на пред-
лог од таа комисија, решение со кое се става вон 
сила решението дека таа кланица е извозна кла-
ница. 

За кланиците на кои им е издадено решение од 
овој член води евиденција Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство. 

Одредбите од овој член се однесуваат и на об-
јектите во кои се врши обработка и преработка на 
јајца, риби и млеко. 

Забранет е извозот на месо, јајца, риби и млеко " 
што не се произведени во објектите од ставот 1 или 
4 на овој член. 
VI. Здравствена контрола на добитокот, на произ-

водите од добиток и суровините во промет 
Член 52 

Држателот на добиток е должен за копита-
рите и чапункарите во пропишаните случаи да има 
уверение за здравствената состојба на добитокот. 

За уверението од ставот 1 на овој член не се , 
плаќа такса. 

Член 53 
Натовар, истовар и претовар на добиток кој со 

превозни средства се отпрема надвор од терито-
ријата на општината односно градот или пеш на од-
далеченост поголема од 20 к т , може да се врши 
ако пратката ја прегледал надлежниот ветеринарен 
инспектор. 

Со закон на републиката може да се определи 
при изгонот на добиток на пасење, ,под определени 
услови да не е потребен преглед од ставот 1 на 
овој член. 

При натоварот, претоварот и истоварот или от-
премата на добитокот пеш ветеринарниот инспек-
тор ќе забележи на уверението од членот 52 на овој 
закон дека го прегледал добитокот. 

Нема да се дозволи натовар односно претовар 
ако при прегледот се утврди дека добитокот боле-
дува од некоја заразна болест, дека произлегува 
од заразено, или загрозено подрачје, дека нема 
уверение за здравствената состојба на добитокот, 
или дека превозното средство не ги исполнува про-
пишаните ветеринарно-санитарни услови,. 

При превоз со железница, брод или авион, доз-
волен е натовар, претовар или истовар на доби-
ток само на оние железнички станици или по-
морски, речни и воздухопловни пристаништа^ што 
ги исполнуваат пропишаните услови. 

Натоварот, истоварот и претоварот на доби-
ток што припаѓа на Југословенската народна 
армија се врши под контрола на органот на вете-
ринарната служба на Југословенската народна ар-
мија. 

Член 54 
Натовар, истовар и претовар на пратки на месо 

и производи од месо што се отпремаат во друго 
место со превозни средства, може да се изврши ако 
пратката ја прегледал надлежниот ветеринарен ин-
спектор. 

Натоварот, истоварот и претоварот на пратките 
на месо и производи од месо наменети за потребите 
на Југословенската народна армија се врши под 
контрола на органот на ветеринарната служба на 
Југословенската народна армија. 

Член 55 
Сите превозни средства со кои се отпремани 

пратките од чл. 53 и 54 на овој закон мораат ра-
ботните' и други организации односно сопствени-
ците на кои им припаѓаат тие средства пред извр-
шувањето на натоварот и по извршениот истовар 

да ги исчистат и дезинфицираат под контрола на 
надлежниот ветеринарен инспектор на чие под-

.рачје се врши дезинфекцијата. 
Член 56 

Органите на внатрешните работи се должни да 
контролираат дали добитокот, кој се отпрема пеш 
или со средства на друмскиот сообраќај, е снаб-
ден со уверение за здравствената состојба на доби-
токот. 

Ако органите на внатрешните работи при кон-
тролата утврдат дека добитокот е без уверение од 
ставот 1 на овој член или дека произлегува од за-
разено или загрозено подрачје, тие се должни да 
го задржат, таквиот добиток и за тоа да го известат 
надлежниот ветеринарен инспектор. 

Член 57 
За извршен ветеринарно-санитарен преглед од 

чл. 48, 49, 53, 54 и 58 на овој закон се плаќа надо-
месток. 

Со закон на републиката ќе се определи ви-
сочината на надоместокот од ставот 1 на овој член. 

Член 58 
Прегледот/на пратките на добиток, производи 

од добиток, суровини и отпадоци наменети за из-
воз, и издавањето на уверенија за здравствената 
состојба на тие практи, како и прегледот на уве-
зените такви пратки го врши ^надлежниот вете-
ринарен инспектор. 

Член 59 
Претоварот на пратките на добиток, производи 

и суровини од добиток наменети за извоз, како и 
нивното складирање на граничните станици и прис-
таништа се врши под контрола на граничниот ве-
теринарен инспектор. 

Објектите за сместување на добиток (карантин-
ски штали) и складовите за сместување на произ-

в о д и и суровини од добиток на граничните желез-
нички станици и пристаништа мораат да ги испол-
нуваат пропишаните услови. 

Член 60 
ЗА увоз и провоз на добиток, производи од до-

биток, суровини, отпадоци и други предмети со кои 
може да се пренесува заразна болест ка ј добитокот 
потребна е дозвола од Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

Нема да се дозволи увоз или провоз на пратки 
од ставот 1 на овој член ако во земјата извозница 
или земјите низ кои минува пратката ќе се појави 
зараза, или ако постои опасност таа да се внесе 
во Југославија. 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство мо2ке, покрај уверението од членот 61 став 
3 на овој Закон, во дозволата од Ставот 1 на овој 
член да го обврзе увозникот и на дополнително 
испитување и држење во карантин на пратката или 
да определи други мерки на сигурност. 

Член 61 
Увозот, извозот и провозот на добиток, на про-

изводи од добиток, . суровини, отпадоци и други 
предмети со кои може да се пренесува зараза е 
дозволен само на определени гранични премини и 
по прегледот од страна на граничниот ветеринарен 
инспектор на граничните премини. 

Нема да се дозволи увоз, извоз или провоз на 
добиток, на производи од добиток,^ суровини и други 
предмети за кои при прегледот ќе се утврди дека 
се заразени или дека произлегуваат од заразено 
или загрозено подрачје, или за кои ќе се посомнева 
дека можеле да се заразат, ако со меѓународен до-
говор на Југославија не е предвидено поинаку. 

Добитокот, производите и суровините од доби-
ток што се увезуваат, извезуваат или провозуваат 
мораат да бидат снабдени со здравствено уверение 
(член 58) издадено од надлежниот орган на земјата 
извозница, односно од надлежниот ветеринарен ин-
спектор во Југославија ако со меѓународен договор 
на Југославија не е определено поинаку, 
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Член 62 
Увезениот добиток, о^вен добитокот увезен не-

посредно за колење, увозникот мора веднаш по 
увозот да го држи определено време во карантин. 

Местото и условите на карантинот ги опреде-
лува републичкиот орган на управата надлежен 
за земјдолеството 

За време на карантинот добитокот мора да се 
прегледа и дијагностички да се испита. 

Дијагностичките испитувања на увезениот до-
биток во карантинот ги врши ветеринарната слу-
жба што ќе ја определи републичкиот орган на 
управата надлежен за земјоделството. 

Член 63 
Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-

ство може да го ограничи или забрани увозот или 
провозот преку територијата на Југославија на до-
биток, производи од добиток,^ суровини и други 
предмети со кои може да се пренесува заразнава 
болест ка ј добитокот, ако постои опасност со уво-
зот или провозот таа да се внесе во Југославија. 

Член 64 
Трошоците настанати поради примена на мер-

ките при увозот, извозот или провозот на добиток, 
производи од добиток, суровини или отпадоци, како 
и трошоците на карантинот, ги поднесува испра-
ќачот, увозникот односно извозникот. 

Член 65 
Органите на граничната служба и органите на 

внатрешните работи во пограничната зона ќе го 
спречуваат недопуштеното преминување на доби-
ток вон определените гранични премини. 

Добитокот што вон определениот граничен пре-
мин и без одобрение ќе мине на територијата на Ју -
гославија, органите од ставот 1 на овој член ќе го 
задржат и веднаш ќе 6 го предадат на општината 
на чија територија е фатен добитокот. 

Општинскиот ветеринарен инспектор ќе го стави 
добитокот од ставот 2 на овој член во карантин што 
тој ќе го определи, и за тоа, веднаш ќе го извести 
републичкиот орган на управата надлежен за зем-
јоделството. 

Член 66 
Транспортните претпријатија што вршат превоз 

со железница, брод, авион или со средства на друм-
скиот сообраќај и органите на царинската служба 
се должна за секоја пристигната пратка од чле-
нот 61 на овој закон веднаш да го известат гранич-
ниот ветеринарен инспектор. 

Железничките станици и поморските, речните 
и воздухопловните пристаништа преку кои се врши 
промет--преку граница, се должни на ветеринар-
ниот инспектор да му стават на располагање про-
стории за вршење на граничната инспекциска 
служба. 

Член 67 
За извршен ветеринарно-санитарен преглед на 

пратките од членот 61 на овој закон се плаќа на-
доместок. 

Износите на надоместокот од ставот 1 на овој 
член се уплатуваат на посебна сметка на Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство и шумарство и 
служат за покривање на трошоците на граничната 
ветеринарно-санитарна контрола. 

Член 68 
Здравствената контрола на добитокот, произ-

водите од добиток, суровините, отпадоците и пред-
метите во промет преку граница, као работи од 
исклучива надлежност на федерацијата, ја органи-
зира и ја раководи републичкиот4 орган на упра-
вата надлежен за земјоделството. 

Трошоците на здравствената контрола од ставот 
1 на овој член се подмируваат од средствата на со-
јузниот буџет. 

Против решението на републичкиот орган на 
управата надлежен за земјоделството во работите од 
ставот 1 на овој член може да му се изјави жалба 
на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

VII. Контрола на средствата за заштита оѓа добитокот 
Член 69 

За пуштање во внатрешен промет, увоз и изт 
воз на биолошки препарати, вакцини, декови, ди-
јагностички средства, диететски средства, средства 
за уништување штетници и средства за дезин-
фекција — за ветеринарна употреба (средства за 
заштита на добитокот) потребна е дозвола што ја 
издава Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

Дозвола за пуштање на средствата за заштита 
на добитокот во внатрешен промет ја издава Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, 
на предлог и позитивно мислење од стручната ко-
мисија дадени врз основа на претходно физичко-хе-
миско, фармакогностичко, биолошко и клиничко 
испитување на тоа средство во ветеринарната уста-
нова што ќе ја определи Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство. Стручната комисија 
ја формира сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство може да определи средства за заштита на 
добитокот ка ј кои одделни испитувања од ставот 2 
на овој член мораат да се извршат и пред пушта-
њето во внатрешен промет на секоја одделна серија^ 

Решение за забрана на пуштањето во внатре-
шен промет на одделни серии средства за заштита 
на добитокот донесува Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство врз основа на резулта-
тот на испитувањето добиен од ветеринарната уста-
нова што го вршела испитувањето на таа сарита. 

Трошоците на испитувањето од ставот 2 или 3 
на овој член паѓаат на товар на производителот 
односно увозникот на средствата за заштита на до-
битокот. 

Член 70 
Ако поради употреба на средство за заштита 

на добитокот настапи штета, производителот одно-
сно продавачот на тоа средство е должен да ја на-
домести штетата ако таа настапила поради негова 
кривица. 

VIII. Надзор 
Член 71 

Надзор над спроведувањето на одредбите од 
овој закон и прописите донесени врз основа на него 
што се однесуваат на производството и прометот 
на добиток и на храна за добиток, освен одредбите 
за здравствената заштита на добитокот, вршат ор-
ганите надлежни за работите на сточарската ин-
спекција. 

Член 72 4 

Сточарскиот инспектор, покрај овластувањата 
што ги има според општите прописи за органите 
надлежни за работите на сточарската инспекција, 
е овластен и: 

1) да врши преглед на приплодниот и друг до-
биток, на опремата на производителите на приплод 
ден добиток и на семето за вештачко осеменување;' 

2) да врши преглед на приплодниот добиток 
што е пуштен во промет или кој се увезува или 
се извезува; 

3) да врши контрола на испитувања на машки 
приплодни грла на потомство (прогенотестирање), 
во поглед на примената на единствените методи; 

4) да врши контрола на одбирањето на машки 
приплодни грла за производство на семе за вештач-
ко осеменување или природно оплодување; 

5) да врши контрола на вештачкото осеменува-
ње и природното оплодување; 

6) да врши преглед на водата и солите што се 
употребуваат за исхрана на добитокот, како и 
на храната за добиток која се пушта во промет, 
и да зема и доставува мостри на храна за добиток 
заради анализа; 

7) да врши преглед на деловните книги и до-
кументи на работните организации, дрVги правни 
лица и граѓани што се однесуваат на спроведува-
њето на одредбите од овој закон; 

8) да врши и други работи за кои е овластен со 
посебни прописи. 
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Работните и други организации, правните лица 
и граѓаните чија работа подлежи на надзор на сто-
чарскиот инспектор се должни на овој да му ово-
зможат вршење надзор и да му ја даваат потреб-
ната помош. 

Член 73 
Анализа на храна за добиток вршат опре-

делени работни организации што имаат пропишана 
опрема и стручен кадар за вршење на тие анализи. 

Член 74 
Ако со анализа се утврди дека храната за 

добиток не му одговара на пропишаниот или де-
кларираниот квалитет, сточарскиот инспектор ќе 
донесе решение за забрана да се употребува и пу-
шти во промет таа храна за добиток. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член не го задржува извршувањето на решението. 

Член 75. 
Надзор над примената на одредбите од овој 

закон и од другите прописи донесени врз основа на 
него што се однесуваат на здравствената заштита 
на добитокот и контролата на средствата за за-
штита на добитокот врши органот надлежен за 
работите на ветеринарната инспекција. 

Член 76 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство се грижи за унапредувањето на службата на 
ветеринарната инспекција на територијата на Југо-
славија, и за спроведувањето на меѓународните до-
говори на Југославија со кои се регулира здрав-
ствената заштита на добитокот — во работите од 
исклучивата надлежност на федерацијата или во 
работите од интерес за целата земја. 

Член 77 
Ветеринарниот инспектор, покрај овластувањата 

што ги има според општите прописи за органите 
надлежни за работите на ,ветеринарната инспек-
ција, е овластен и: 

1) да врши здравствен преглед на добитокот; 
2) да врши здравствен преглед на месото, на 

производите од месо и суровините и отпадоците на 
местата на производството и складирањето, на па-
зариштата и пазарите; 

3) да врши здравствена контрола на пратките 
на добиток, производи од добиток, суровини и от-
падоци во промет и да издава уверенија за нивната 
здравствена состојба; 

4) да врши контрола на средствата за заштита 
на добитокот во промет и да ја забрани употребата 
и прометот на онаа количина средства за заштита 
на добитокот за која ќе утврди дека не им одгова-
раат на пропишаните услови; 

5) да ги нареди потребните мерки од членот 37 
на овој закон; 

6) да зема мостри н а б р а н а за добиток, на дија-
гностички материјали, и на средства за заштита на 
добитокот, и да и ги доставува на определена уста-
нова на анализа односно испитување; 

7) да го контролира убивањето односно колење-
то на заразените животни; 

8) да врши контрола на спроведувањето на про-
писите со кои се забранува или се ограничува ко-
лењето на добиточниот подмладок; 

9) да врши преглед на деловните книги и до-
кументи на работните организации, други правни 
лица и граѓани, што се однесуваат на спроведува-
њето на одредбите од овој закон за здравствената 
заштита на добитокот; 

10) да собира податоци и известувања од одго-
ворни лица, сведоци и вештаци, кога е тоа пот-
ребно; 

11) да врши и други работи за кои е овластен со 
посебни прописи. 

Работните и други организации, правните лица 
и граѓаните чија работа подлежи на надзор на ве-
теринарниот инспектор се должни да му овозможат 

вршење на надзор и да му ги даваат потребните 
податоци со кои располагаат. 

Член 78 
Дијагностички испитувања на материјали зара-

ди утврдување на појавата на зараза, вршат опре-
делени стручни установи по единствени методи. 

Член 79 
Анализа на средствата за заштита на добитокот 

вршат определени работни организации што имаат 
пропишана опрема и стручен кадар за вршење на 
тие анализи. 

Анализата од ставот 1 на овој член се врши по 
единствена метода. 

Член 80 
Ако органот надлежен за работите на сточар-

ската односно ветеринарната инспекција на поте-
сна општествено-политичка заедница не изврши не-
која од работите од својата надлежност, таа рабо-
та може да ја изврши сојузниот орган надлежен за 
работите на сточарската односно ветеринарната ин-
спекција на трошок на органот што бил должен да 
ја изврши таа работа. 

Член 81 
Трошоците на определена работна организација 

за анализа на храната за добиток односно на сред-
ствата за заштита на добитокот, по барање на сто-
чарскиот односно ветеринарниот инспектор, ги "под-
несува: 

1) работната и друга организација, правното 
лице односно граѓанинот чија е храната за добиток 
односно средството за заштита на добитокот — ако 
со анализата се утврди дека храната за добиток 
односно средствата за заштита на добитокот не е од 
декларираниот квалитет или дека не исполнува 
други пропишани услови; 

2) органот надлежен за работите на сточарската 
односно ветеринарната инспекција — ако со ана-
лизата се утврди дека храната за добиток односно 
средството за заштита на добитокот е од деклари-
раниот квалитет односно дека исполнува други про-
пишани услови. 

Трошоците од ставот 1 на овој член претходно 
ги поднесува органот на инспекцијата на чие ба-
рање е вршена анализата. 

Ако органот на инспекцијата ги доставил мо-
стрите на анализа на барање на работна или друга 
организација, правно лице или граѓанин, трошоците 
на анализата ги поднесува работната или друга ор-
ганизација, правното лице односно граѓанинот. 

Член 82 
Кога сточарскиот односно ветеринарниот ин-

спектор при вршењето на надзор ќе утврди дека 
пропис или мерка Не е никако или не е правилно 
применета, ќе нареди со решение утврдената не-
правилност во определениот рок да се отстрани 
ако е тоа можно, односно ќе изрече управна мерка 
ако е овластен за тоа. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член не го задржува извршувањето на решението. 

Сточарскиот или ветеринарниот инспектор про-
тив чие решение е изјавена жалба може, на образ-
ложено барање на подносителот на жалбата, да го 
одложи извршувањето на решението ако со него-
вото извршување би се предизвикала штет^ кеја 
тешко би можела да се поправи. 

Член 83 
Ако сточарскиот односно ветеринарниот инспек-

тор смета дека е сторен прекршок, стопански пре-
стап или кривично дело, тој е должен без одлагање 
да поднесе барање за поведување прекршочна по-
стапка односно пријава до јавното обвинителство 
надлежно за поведување на постапката поради сто-
пански престап односно кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување прекршочна постапка односно органот на 
кој му е поднесена пријава за поведување постапка 
поради стопански престап или кривично дело, е 
должен за резултатот на постапката да го извести 
надлежниот орган чи ј инспектор го поднесел ба-
рањето односно пријавата. 
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Против решението за прекршокот, жалба може 
да изјави и органот чиј инспектор го поднесол ба-
рањето за поведување прекршочна постапка. 

Член 84 
Сточарскиот односно ветеринарниот инспектор 

мора да ја има пропишаната стручна спрема и да 
ги исполнува и другите пропишани услови. 

Сточарскиот односно ветеринарниот инспектор 
мора да има легитимација со која се утврдува не-
говото својство на сточарски односно ветеринарен 
инспектор. 

Стручната спрема и другите услови (став 1) за 
сојузен сточарски и ветеринарен инспектор, како 
и образецот на легитимацијата за тој инспектор, ги 
пропишува сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Член 85 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство има право да врши надзор над работата на 
органите надлежни за работите на сточарската и 
ветеринарната инспекција и да издава задолжи-
телни стручни упатства во работите од исклучи-
вата надлежност на федерацијата или од интерес 
за целата земја. 

IX. Казнени одредби 
Член 86 

Со парична казна до 10,000.000" динари ќе се 
казни за стопански престап работна организација 
или друго правно лице: 

1) ако за производство на приплоден добиток 
користи женски грла што не ги исполнуваат усло-
вите во поглед на расата, типот, здравјето, консти-
туцијата, производноста, плодноста или што не се 
оценети како способни за репродукција (член 15); 

2) ако за производство на семе за вештачко 
осеменување на приплоден и друг добиток упо-
треби машки приплодни грла што не се од про-
пишан квалитет (член 19 ст. 2 и 3); 

3) ако не врши испитување на потомство (про-
генотестирање) по единствена метода (член 19 
став 5); 

4) ако се занимава со производство на семе за 
вештачко осеменување противно на одредбата на 
членот 20; 

5) ако пушти во Промет како приплоден до-
биток грло што не ги исполнува пропишаните ус-
лови во поглед на производната и приплодната 
вредност (член 23); 

6) ако увезе како приплоден добиток грла што 
не ги исполнуваат пропишаните услови или ако у-
везе семе за вештачко осеменување од неквалитет-
ни приплодници (член 24); 

7) ако извезе приплоден добиток противно на 
одредбата на членот 25 од овој закон; 

8) ако пушти во промет храна за добиток што 
не е здрава ,и квалитетна или содржи некои штетни 
материи за здравјето на добитокот, или употреби 
храна за добиток која преку производите од доби-
ток може да го загрози здравјето на луѓето 
(член 29); 

9) ако пушти во промет смеша на концетрирана 
храна за добиток која не е составена од компоненти 
од определена хранлива вредност (член 30); 

10) ако не преземе потребни мерки за сузби-
вање на зараза на својот добиток, па поради тоа 
дојде до ширење на заразата (член 36); 

11). ако не преземе пропишани или наредени 
мерки (чл. 37 и 39) па поради тоа дојде до ширење 
на зараза; 

12) ако увезен" добиток не држи определено 
време во карантин или не врши определени испи-
тувања на добиток во карантин (член 62); 

13) ако пушти во промет средство за заштита на 
добитокот што не им одговара на условите од до-
зволата (член 69). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна до 300.000 динари и 

одговорното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 87 
Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап работна организација 
или друго правно лице: 

1) ако во проиводството на добиток не ја при-
мени пропишаната зоотехничка или зоохигенска -
мерка (член 4); 

2) ако произведе приплоден добиток заради пу-
штање во промет или за сопствена употреба, без 
запишување во регистарот на производителите на 
приплоден добиток или произведе вид и сој при-
плоден добиток што не е означен во регистарот на 
производителите на приплоден добиток, или не 
обезбеди стручна контрола на приплодниот добиток 
(член 14); 

3) ако во матичните грла ги воведе оние грла 
што не ги определила стручната служба од членот 
16 на овој закон (чле^ 17); 

4) ако дозволи или изврши природно оплоду-
вање на женски приплодни грла што не се здрави 
(член 21); 

5) ако коле добиточен подмладок противно на 
ограничувањето или забраната (член 28); 

6) ако коле добиток за јавна потрошувачка во 
кланица која не ги исполнува определените услови 
(член 50); 

7) ако извезе месо, млеко, јајца или риба од 
објекти што не ги исполнуваат пропишаните услови 
(член 51); 

8) ако увезе, извезе или провезе добиток, про-
изводи од добиток, суровини или други предмети 
со кои може да се пренесува зараза, вон опреде-
лените гранични премини или без преглед од над-
лежните органи (член 61). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна до 150.000 динари и 
одговорното лице во работната организација или 
во друго правно лице. , / 

Член 88 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок работна организација друго 
правно лице: 

1) ако искористи животински мрши противно на 
одредбата на членот 41 од овој закон; 

2) ако не преработи или не изврши складирање 
на месо од присилно заклан добиток кога тоа го 
определил надлежниот орган (член 42); 

3) ако складира или пушти во промет кожи 
противно на одредбата на членот 43 од овој закон 
или не ја води уредно пропишаната евиденција за 
потеклото на откупените кожи; 

4) ако изврши натовар, претовар, истовар или 
отпрема на добиток без преглед од надлежниот ве-
теринарен инспектор кога тој преглед е задолжи-
телен (член 53); 

5) ако 'изврши натовар, истовар или претовар 
на пратки на месо или на производи од месо што се 
отпремаат во друго место со превозни средства, без 
преглед од надлежниот ветеринарен инспектор 
(член 54); 

6) ако превозното средство со кое се отпремени 
пратки на добиток, на производи од добиток, су-
ровини или отпадоци не го исчисти или не го де-
зинфицира по извршениот истовар, или ако тоа го 
стори без контрола од надлежниот ветеринарен ин-
спектор (член 55); 

7) ако увезе или провезе добиток, ПРОИЗВОДИ ОД 
добиток, суровини или други предмети со кои може 
да се пренесува зараза кај добитокот без дозвола од 
надлежниот орган (член 60). 

Ако е прекршокот од ставот 1 на овој член сто-
рен заради здобивање со материјална корист може 
да се изрече парична казна до 5,000.000 динари.^ 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари, а за пре-
кршокот од ставот 2 на овој член до 300.000 динари 
и одговорното лице во работната организација или 
во друго правно лице. 
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Член 89 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок работна организација или друго 
правно лице: 

1) ако пушти во промет средство за заштита на 
добитокот без дозвола од надлежниот орган (член 12); 

2) ако за оплодување употреби машко припло-
дно грло што не е одбрано (член 18 став 2); 

3) ако врши природно оплодување на добиток 
кога е определено оплодување со вештачко осеме-
нување (член 19 став 1); 

4) ако на барање на испраќачот пратката на 
семе за вештачко осеменување не ја превезе како 
итна, во согласност со своите правила на работе-
њето (член 26); 

5) ако пушти во промет смеша на концетрирана 
храна за добиток без пропишаната декларација или 
која не е од квалитет од декларацијата (член 31); 

6) ако не му ја пријави или на време не му 
ја пријави на надлежниот орган или на ветеринар-
ната служба појавата на зараза или појавата на 
знаци по кои може да се посомнева дека добитокот 
заболел или угинал од зараза (член 34); 

7) ако не преземе пропишани или наредени 
мерки (чл. 37 и 39) а поради тоа не дошло до ши-
рење на заразата; 

8) ако коле добиток без ветеринарен преглед 
кога тој преглед е задолжителен (член 48); 

9) ако нема уверение за здравствената состојба 
на добитокот за копитари и чапункари, кога е тоа 
задолжително (член 52); 

10) ако не го извести граничниот ветеринарен 
инспектор за пристигната пратка (член 66); 

И) ако не изврши анализа на храна за добиток 
или на средства за заштита на добитокот по един-
ствени методи (чл. 73 и 79); 

12) ако попречи извршување на наредени мерки 
за спречување и сузбивање на заразни болести или 
ако на сточарскиот односно ветеринарниот инспек-
тор не му ја стави на располагање потребната ко-
личина производи или суровини заради испитување, 
или ако не му ги даде потребните известувања, или 
ако на друг начин го попречи вршењето на кон-
трола од страна на сточарскиот односно ветери-
нарниот инспектор (член 77); 

13) ако не изврши дијагностичко испитување на 
материјали заради утврдување на заразата по един-
ствени методи (член 78). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 90 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице; 

1) ако не пропише ветеринарно-санитарОн ред 
во објектите за преработка и обработка на месо 
што ги управува (член 10 став 2); 

2) ако не води или не ја води уредно пропи-
шаната евиденција за производството на приплоден 
добиток (член 17 став 4); 

3) ако не издаде заверен препис на извод од 
матичната книга за продадено приплодно грло 
(член 23). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 91 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин ако изврши некое од деј-
ствијата од чл. 86 до 90 на овој закон. 

На граѓанинот може за прекршокот од членот 
86 точ. 11 и 12 и членот 87 точка 5 на овој закон 
покрај паричната казна, да му се изрече казната 
затвор до 30 дена. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 92 

Работните организации и граѓани што се за-
нимаваат со производство на приплоден добиток се 
должни да поднесат барање за регистрација на 
производството на приплоден добиток во рок од 3 
месеци од денот на влегувањето во сила на репуб-
личкиот закон. Во противно го губат правото да се 
занимаваат со овие дејности. 

Член 93 
По исклучок од одредбите на членот 45 на овој 

закон од средствата на федерацијата ќе се испла-
тува надоместок за добиток убиен или присилно за-
клан, за уништени предмети, и други трошоци во 
врска со убивање односно присилно колење на тој 
добиток, што настанале поради болестите лигавка 
и шап до заклучно 31 декември 1965 година 

Член 94 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 

определи височината и начинот на наплатување на 
надоместокот за извршени прегледи од членот 67 
на овој закон, како и трошоците на контролата и 
мерите, нивната височина и начинот на нивното 
наплатување од износот на надоместокот. 

Член 95 
Се овластува сојузниот секретар за земјодел-

ство и шумарство да донесе поблиски прописи за 
начинот и постапката за оценување на приплод-
ниот добиток и за условите во поглед на расата, 
типо^, здравјето, конституцијата, производната и 

„ приплодната вредност, што мора да ги исполнува 
приплодниот добиток за производство на приплоден 
добиток, и за распоредување во одделни класи (чл. 
15 до 17); за начинот на водење на евиденцијата и 
матичните книги на приплодниот добиток, како и 
за обрасците за водење на таа евиденција (член 17); 
за производната и приплодната вредност на до-
битокот кој може да се пушти во внатрешен промет 
како приплоден добиток (член 23); за единствената 
метода за испитување на машките приплодни грла 
на потомство (член 19); за податоците што мора 
да ги содржи декларацијата за концентрирана хра-
на за добиток (член 31); за начинот за доставување 
на потребниот материјал заради дијагностичко ис-
питување и за единствените методи на дијагностич-
кото испитување за утврдување на заразата ка ј 
добитокот (член 78); за начинот и постапката за 
известување за појава на зараза ка ј добитокот и 
за знаците врз основа на кои може да се смета 
дека се појавила зараза (член 34); за начинот и 
постапката за сузбивање на одделни зарази ка ј 
добитокот и за мерките што мораат да се преземат 
за спречување и сузбивање на тие зарази (член 36); 
за начинот и условите под кои може да се дозволи 
искористување на животински мрши за технички 
цели (член 41); за внатрешното уредување на из-
возните кланици и објектите за обработка и пре-
работка на јајца, млеко и риби и за начинот на 
вршење ветеринарна контрола во тие објекти и за 
организацијата на работата во нив (член 51); за 
обрасците на уверение за здравствената состојба на 
добитокот, за постапката за издавање и пренесу-
вање на уверение и за рокот на неговото важење 
(член 52); за единствената метода за вршење ана-
лиза (член 79 став 2); за начинот на натовар, 
претовар и истовар на добиток, месо и производи 
од месо, за начинот на ветеринарната контрола при 
превозот на добиток, месо и производи од месо (чл. 
53, 54 и 58), како и за обрасците на здравствени 
уверенија за извршени прегледи (член 58); за усло-
вите што мораат да ги исполнуваат објектите за 

џ сместување на добиток, производи од добиток и 
суровини на граничните железнички станици и 
пристаништа (член 59); за определување гранични 
премини (член 61); за пакување, обележување, про-
мет, употреба и контрола на средствата за заштита 
на добитокот (член 69). 

Се овластува сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство да донесе, во согласност со со-
јузниот секретар за здравство и социјална поли-
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тика, поблиски прописи за ветеринарно-санитар-
ниот преглед на добиток за колење, месо, јајца, 
млеко и риби и нивни производи и преработки на 
местото на производството и складирањето, на па-
зариштата, пазарите и во продавниците (чл. 48 и 49). 

Се овластува сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство да донесе, во согласност со со-
јузниот секретар за сообраќај и врски, поблиски 
прописи за условите што мораат да ги исполнуваат 
железничките станици и пристаништата — за на-
товар, претовар и истовар на добиток, како и за 
начинот на дезинфекцијата на превозните средства 
со кои се превезуваат пратките на добиток, произ-
води од добиток, суровини и отпадоци (чл. 53 и 54). 

Се овластува сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство да донесе, во согласност со со-
јузни-от секретар за индустрија и трговија, по-
блиски прописи за квалитетот на храната за 
добиток и за компонентите на концентрираната 
храна за добиток (чл. 29 и 30) и да ги определи ве-
теринарните биолошки препарати и лекови што 
мораат да се обезбедат во постојани сојузни ре-
зерви (член 47). 

Член 96 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Основниот закон за заштита на добитокот од 

заразните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54 и 52/61); 

2) Уредбата за отклонување и спречување на 
зарази за добиток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/48 и 16/49); 

3) Уредбата за јодирана на солта за прехрана 
на луѓето и домашните животни („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4?/53); 

4) Уредбата за отштетата за убиениот, закла-
ниот или пцовисаниот добиток („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/54); 

5) Одлуката за особено опасните заразни боле-
сти ка ј добитокот и за посебните мерки за отстра-
нување и искоренување на тие заразни болести 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56); 

6) Одлуката за овластување на Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за селско стопанство 
и шумарство да донесува прописи за забрана на 
колењето на телиња и јагниња („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/58); 

7) Олуката за овластување Секрет ари ј атот на 
Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумар-
ство да донесе прописи за техничките мерки и за 
другите услови за производство на елитен припло-
ден добиток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61); 

8) Одлуката за примена на вештачкото осеме-

Гање во сточарството („Службен лист на ФНРЈ", 

35/55); 
9) Одлуката за одбирање (лиценцирање) на 

машки приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55 и 13/61); 

10) Одлуката за овластување Сојузот на сел-
скостопанските комори на ФНРЈ за регулирање од-
бирањето на добиток за расплод и утврдување 
стручните услови за одржување изложби и саеми 
на расплоден добиток (,.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/56); 

И) Одлуката за условите за одржување на из-
ложби и саеми на приплоден добиток и за методите 
на оценување и начинот на наградување на при-
плодниот добиток на изложбите и саемите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 42/56); 

12) Одлуката за надоместоците за ветеринар-
но-санитарни прегледи на добиток, производи од 
добиток, суровини и отпадоци во промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/62); 

13) Правилникот за извршување Уредбата за 
фГјклонување и спречување на сточните зарази 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/49); 

14) Правилникот за сузбивањето на мелито-
ЈЅЅКОза (малтешка бруцелоза) на овците и козите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 111/48 и 36/50); 

15) Правилникот за техничките мерки и за дру-
гите услови за производство на елитен приплоден 
добиток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/61); 

16) Правилникот за 'наградите на лицата што 
вршат ветеринарно-санитарни прегледи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/56); 

17) Правилникот за испитувањето и контролата 
на квалитетот на ветеринарните целива и лекови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50); 

18) Правилникот за пасошите за добиток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/63); 

19) Наредбата за заштитните мерки против 
свињската чума при извозот на свињи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/54); , 

20) Наредбата за преземање ветеринарно-сани-
тарни мерхи против заразната болест ка ј добитокот 
„пситакоза" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/57); 

21) Наредбата за н е п л а ќ а њ е такси за потврди 
за здравјето на стока, кои што ветеринарите ги 
издаваат до службена должност („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/47); 

22) Наредбата за преземање ветеринарно-сани-
тарни мерки против заразната болест афричка чума 
ка ј коњите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/60); 

23) Решението за воведување дописна ветери-
нарна известителна слзгжба за сточните болести и 
за заштитните мерки во сточарството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/54); 

24) Решението за ветеринарната служба при 
кланиците и претпријатијата за преработка на месо 
и маснотии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50); 

25) Напатствие^ за начинот на продавање 
б л анкети на сточните пасоши („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 85/48); 

26) Упатството за пополнување на образецот 
барање за издавање на пасош за добиток и на об-
разецот пасош за добиток, како и за водење еви-
денција за пасошите за добиток („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/63). 

По исклучок од одредбата под 12 на ставот 1 од 
овој член, точ. 1 и 3 од Одлуката за надоместоците 
за ветеринарно"санитарни прегледи на добиток, про-
изводи од добиток, суровини и отпадоци во промет 
остануваат во сила до донесувањето на прописите 
од членот 92 став 1 на овој закон, а точ. 2 и 3 од 
таа одлука — до донесувањето на прописите од 
членот 64 став 2 на овој закон. 

Член 97 
Примената на одредбата на членот 19 став 2 од 

овој закон ќе започне по истекот на една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 98 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

340. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА ЛОВСТВОТО 

Се прогласува Основниот зако,н за ловството, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на сед-
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ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЛОВСТВОТО 

I. Општи одредби 
Член 1 

Како ловство, во смисла на овој закон, се по-
дразбираат одгледувањето, заштитата, ловењето и 
користењето на дивеч. 

Дивечот е општествена сопственост. Право за 
користење односно право за сопственост на дивеч 
може да се стекне под условите определени со за-
кон. 

Член 2 
Според намената ловството може да биде спорт-

ско, стопанско и со посебна намена, 
Со ловство се занимаваат ловечките организа-

ции (здруженија на ловците), ловностопанските и 
други определени работни организации што ги ис-
полнуваат со закон утврдените услови за занимава-
ње со ловство (во понатамошниот текст: организа-
циите). 

Член 3 
Со цел за одгледување, заштита, ловење и ко-

ристење на дивеч се установуваат ловишта на оп-
ределени површини земјишта и води (ловни повр-
шини). 

Ловиштата им се даваат на стопанисување на 
организациите под определени услови. 

Член 4 
Со ловиште ее стопанисува врз основа на лов-

ностопанска основа. 
Стопанисувањето со ловиште опфаќа особено: 

одгледување и заштита на заштитениот дивеч, 
ловење и користење дивеч, намалување на бројот 
на штетниците и уредување и одржување на ловиш-
тето. 4 

Член 5 
Уловениот или угин^тиот дивеч, како и трофе-

ите од дивеч ќ припаѓаат на организацијата која 
стопанисува со ловиштето, а на земјиште надвор од 
ловиштето (парк-шуми, излетишта и др.) — на ор-
ганизацијата која се грижи за тој дивеч (член 14). 

Со општиот акт на ловечката организација се 
регулира правото на ловецот на користење дивеч 
и негови делови уловени на ловиштето на таа ор-
ганизација. 

Член 6 
Право на ловење дивеч имаат лица што ги ис-

полнуваат условите определени со закон и со пропи-
сите донесени врз основа на него. 

Член 7 
За штетата што ќе ја стори заштитен дивеч, лица 

што ловат и нивни помагачи одговара, под опреде-
лени услови, организацијата која стопанисува со 
ловиштето и други лица определени со закон. 

За штетата сторена на заштитениот дивеч одго-
вараат лицата и организациите што ја сториле таа 
штета. 

Член 8 
Со цел за евиденција за бројот, видот, структу-

рата и површините на ловиштата, за дивечот на нив, 
за организациите што стопанисуваат со ловиштата 
и за други податоци за ловиштата, се установува 
катастар на ловиштата. 

Организациите што стопанисуваат со ловишта-
та се должни на органот што го води регистарот на 
ловиштата да му ги доставуваат сите потребни по-
датоци. 

Член 9 
Надзор над извршувањето на одредбите од овој 

закон и прописите донесени врз основа на него, како 
и над спроведувањето на пропишаните мерки во об-
ласта на ловството од страна на организациите, дру-
ги правни лица и граѓани, вршат органите на уп-
равата надлежни за работите на ловната инспек-
ција. 

II. Дивеч и заштита на дивечот 
Член 10 

Дивеч, во смисла на овој закон, се определени 
видови животни и птици што живеат слободно во 
природата. 

Член 11 
Определени видови дивеч можат да бидат за-

штитени со закон. 
Заштитениот дивеч опфаќа дивеч од висок и 

дивеч од низок лов. 
Член 12 

Забрането е уништување на младенчиња и ра-
сипување на летала на заштитениот дивеч, уни-
штување и расипување на гнезда и јајца на опре-
делени видови птици. 

Со закон на републиката може да се отстапи 
од забраната определена во ставот 1 на овој член, 
ако тоа го бараат потребите на науката, наставата,, 
зоолошките градини, музеите, сузбивањето к спре-
чувањето на заразните болести и други општи по-
треби. 

Член 13 
Заради заштита на заштитениот дивеч се опре-

делува ловостој, привремена или постојана забрана 
на ловење на тој дивеч. 

За време на ловството, и за време на забрана 
на ловот, определен вид дивеч не смее да се лови, 
да се прогонува или да се вознемирува, ако со за-
кон не е определено поинаку. 

Ако настапи непосредна опасност по здравјето 
или животот на граѓаните, или по имотот на орга-
низациите и граѓаните, определен заштитен дивеч 
може да се убие во согласност со условите опре-
делени со закон. 

Незаштитен див^ч може постојано да се лови 
и да се сведува на бројна состојба која не е штетна. 

Член 14 
Одгледување и заштита на заштитениот диве% 

ловење и користење на дивеч на земјиштата вон 
ловишта што ги користат работни и други органи-
зации и државни органи, вршат тие организации 
односно државни органи, а на другите земјишта вон 
ловиште — општината односно организацијата што 
таа ќе ја овласти. 

Ш. Ловишта 
Член 15 

Ловиште се установува на површина на земји-
шта или води која претставува природна и заокру-
жена ловностопанска целина, без оглед на. сопстве-
носта на земјиштето. 

Заради спроведување на одредбата на ставот 1 
од овој член, органите надлежни за установување 
ловишта можат делови од едно ловиште да припо-
јуваат кон друго ловиште. 

Ако за установувањето на ловишта од ставот 
1 на овој член се надлежни разни органи, припоју-
вањето на делови ловишта се врши со меѓусебна 
спогодба на тие органи. 

Член 16 
Од ловиште можат да се издвојуваат површини 

земјишта и води што служат за комунални, воени 
или други потреби, како и ловни површини за по-
требите на науката и наставата. 

Член 17 
^ Ловиштата ги установуваат: 

1) општината — за потребите на ловечките, лов-
ностопанските и други работни организации; 

2) државниот орган кој прогласил определена 
шума за шума со посебна намена (национални пар-
кови, излетишта, парк-шуми и сл.) односно орга-
нот што тој ќе го овласти — на земјиштето на 
таа шума. 

На земјиштата што ги управуваат органите на 
народната одбрана државниот секретар за народ-
на одбрана може да установува ловишта и да го 
утврдува режимот на ловството. 
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Ако ловиште површини на ловиштата од точ. 
1 и 2 на ставот 1 на овој член што сочинуваат една 
ловноетопанска целина^ се простираат на терито^ 
риите на две или повеќе општини, ловиштата ги 
установуваат спогодбено тие општини односно ор-
ганите од точката 2 на ставот 1 на овој член. 

Член 18 
Ловиштето и се дава на стопанисување на една 

организација. 
На една организација општината може да и да-

де на стопанисување и повеќе ловишта ако тие се 
наоѓаат на подрачје на кое постојат природни и 
економски услови за заедничко стопанисување (лов-
ностопанско подрачје). 

Член 19 
Ако за едно ловиште што го установила општина 

се заинтересирани повеќе организации, општината 
ќе П го даде тоа ловиште на стопанисување на ор-
ганизацијата која има најповолни услови за сто-
панисување со ловиштето и за унапредување на 
ловството (објекти, уреди и други средства за од-
гледување и заштита на дивечот, стручни кадри 
и др.). 

Ако сите или повеќе организации ги имаат ис-
тите услови од ставот 1 на овој член, ловиштето 
ќе ќ се даде на стопанисување на организацијата 
која дотогаш стопанисувала со тоа ловиште. 

Член 20 
Со организацијата на којз ќ се дава ловиштето 

на стопанисување се склучува договор. 
Во договорот, покрај другото, се определуваат и 

условите под кои се дава ловиштето на стопани-
сување. 

Член 21 
Од организацијата што стопанисува со ловиште 

може да и се одземе ловиштето: 
1) ако организацијата не ги исполнува условите 

определени со закон и со договорот; 
2) ако не ги спроведува мерките предвидени 

со ловностопанската основа; 
3) во други случаи определени со закон. 
Ако според одредбата на точката 2 од ставот 

1 на овој член ќ се одземе ловиштето на ловечка 
организација или ловиштето, во смисла на членот 
19 став 1 од овој закон ќ се даде на стопанисување 
на друга организација, општината ќе и обезбеди на 
ловечката организација определени права за спорт-
ско ловење и рекреација, како и определени права 
во управувањето со тоа ловиште, под услов да се 
обврзе ловечката организација дека во стопанису-
вањето со ловиштето во определен обем ќе сора-
ботува со организацијата на која ќ се дава на сто-
панисување тоа^ ловиште. 

Член 22 
Организацијата на која ќ е одземено ловиштето 

има право на надоместок во согласност со закон. 
Член 23 ' 

Ловечките и стопанските организации што сто-
панисуваат со ловишта можат на граѓани што не 
се членови на ловечка организација да им дозво-
лат под определени услови спортско ловење и ре-
креација. 

Условите од ставот 1 на ^овој член се утврду-
ваат со општиот акт на организацијата што сто-
панисува со ловиштето. 

Член 24 
Заради спроведување за заеднички мерки во 

стопанисувањето со ловишта и во унапредувањето 
на ловството, организациите што се занимаваат со 
ловство можат да склучуваат договори за деловно-
техничка соработка, како и да основаат деловни 
здруженија во согласност со закон. 

Член 25 
За секое ловиште мора да постои ловностопан-

ска основа. 
Одредбите на ловностопанската основа се за-

должителни за организацијата што стопанисува со 

ловиштето и за сите лица4 што имаат права или 
обврски во поглед на земјиштето на кое се наоѓа 
ловиштето. 

Член 26 
Ловностопанската основа ја донесува организа-

цијата што стопанисува со ловиштето, а ја потвр-
дува општинското собракие, ако со закон не е о-
пределено поинаку. 

Член 27 
Основните планови за искористување на земјо-

делско земјиште, шумскостопанската и ловносто-
панската основа мораат да се усогласат меѓусебно. 

Член 28 
Сопствениците односно корисниците на земји-

ште на кое се наоѓа ловиште се должни да ги дозво-
лат дејствијата и мерките за стопанисување со ло-
виштето предвидени со ловностопанска основа. 

Ако со дејствијата односно мерките од ставот 
1чна овој член се причини штета, организацијата која 
стопанисува со ловиштето е должна да му ја на-
домести таа штета на корисникот на земјиштето на 
кое се наоѓа ловиштето. 

Член 29 
Средствата кои ловечките организации ќе ги 

остварат во стопанисувањето со ловиште смеат да се 
користат за подмирување на трошоците' на стопа-
нисувањето и унапредувањето на ловството. 

Член 30 
Заради вршење дополнителни дејности, ловеч-

ката или ловностопанската организација која сто-
панисува со ловиште може да купи или да земе 
во закуп земјоделско земјиште според прописите 
според кои тоа земјиште го купуваат односно го 
земаат во закуп земјоделските организации. 

IV. Лов 
Член 31 

Ловењето на дивеч опфаќа отстрел, фаќање 
и намалување бројот на дивечот. 

Ловење на заштитен дивеч смее да се врши 
само на ловишта, ако со закон не е определено по-
инаку. 

Член 32 
Дивеч можат да ловат членови на ловечките ор-

ганизации стручни лица на организацијата која сто-
панисува со ловиште односно со земјиште вон ло-
виште (член 14) за потребите на организацијата, 
како и други граѓани и странски ловци-туристи под 
условите определени со општиот акт на организа-
цијата која стопанисува со ловиштето. 

Член 33 
Трофеи од дивеч можат да се изнесуваат од 

Југославија само со пропишан трофеен лист, кој 
го издава организацијата што стопанисува со ло-
виште, или друга организација определена со закон. 

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство 
и шумарство да донесе поблиски прописи за фор-
мата, начинот и постапката за издавање на тро-
фе ј ниот лист. 

Член 34 ' 
Врз основа на закон може да се пропише да 

може на земјоделски земјишта поееани или поса-
дени со определени земјоделски култури да се за-
брани ловење на дивеч во време кога тоа би им 
штетило на тие култури. 

Член 35 
Правото за ловење дивеч на земјиштата што 

се наоЈ^ат во пограничната зона и во граничниот 
појас се регулира со посебни сојузни прописи. 

V. Спречување и надоместок на штета 
Член 36 

Организациите што стопанисуваат со ловишта 
се должни да ги преземаат пропишаните мерки 
за спречување на штета што дивечот може да им 
ја нанесе на имотот или луѓето на земјиштето на 
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кое се наоѓа ловиштето и на околните земјишта 
(намалување бројот на дивечот, обезбедување до-
волна исхрана во ловиштето, поставање чувари 
и др.). 

Корисниците на земјиште на кое се наоѓа ло-
виште и на околните земјишта се должни за спре-
чување на штета од дивечот да ги преземаат на 
своето земјиште пропишаните мерки. 

Организацијата што стопанисува со ловиштето и 
корисниците на земјиштата од ствот 2 на овој член 
можат прашањата за надоместок на штета што ја 
причинува дивечот да го регулираат и со меѓусебна 
спогодба (со договарање паушален надоместок, со 
осигурување кај осигурителните заводи и слично). 

Член 37 
За штетата што ќе ја причини заштитениот ди-

веч и определени видови незаштитен дивеч е одго-
ворна организацијата која стопанисува со ловиште-
то на кое тој дивеч постојано живее, под услов 
оштетениот да ги презел сите мерки за спречување 
на штета од дивеч, кои врз основа на закон, според 
видот на дивечот и други околности бил должен 
да ги преземе. 

Се смета дека дивечот постојано живее на ло-
виште на кое е-причинета штетата, ако не се докаже 
спротивното. 

Штета што ќе ја причини дивечот за кој е про-
пишана трајна или привремена забрана на ловење, 
е должен да ја надомести државниот орган што ја 
определил забраната. 

За штета што при ловење на дивеч ќе ја при-
чинат ловците и нивните помагачи е одговорна ор-
ганизацијата што стопанисува со ловиштето, а таа 
има право на надоместок од ловците, односно од 
нивните помагачи. 

Член 38 
Граѓани и правни лица што ќе му причинат 

штета на дивечот со бесправно ловење дивеч или 
на друг противзаконит начин, се должни на орга-
низацијата на чие ловиште постојано живее тој ди-
веч (член 37 став 2) да и ја надоместат штетата 
според пропишаниот отштетен ценовник. 

Член 39 
Споровите за надоместок на штета од чл. 37 и 38 

на овој закон ги решава општинскиот орган на у-
правата надлежен за ловството ако бараниот надо-
месток на штета изнесува до 25.000 динари, а над 
овој износ — надлежниот суд. 

Барањето односно тужбата за надоместок на 
штета се поднесува во рок од 15 дена од денот кога 
оштетениот узнал за штетата, а најдоцна во рок 
од два месеца од денот кога е сторена штетата. 

Постапката по барањето односно тужбата за 
надоместок на штета е итна. 

VI. Ловна инспекција 
Член 40 

Органите на управата надлежни за работите на 
ловната инспекција ги вршат овие работи преку лов-
ни инспектори. 

Член 41 
Во организационите единици на Државниот се-

кретаријат за народна одбрана што стопанисуваат 
со ловишта, надзор над извршувањето на одредбите 
од овој закон и прописите донесени врз основа на 
него вршат органите што ќе ги определи тој секре-
таријат. 

Член 42 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство се грижи за унапредувањето на службата 
на ловната инспекција на територијата на Југосла-
вија и за спроведувањето на меѓународните дого-
вори што се однесуваат на ловството, врши надзор 
над работата на ловците инспектори и издава за-
должителни инструкции во работите од исклучивата 
надлежност на федерацијата. 

Член 43 
Ако не постои орган на ловната инспекција од 

потесна општествено-политичка заедница или ако 

органот на ловната инспекција од понизок степен 
не изврши некоја од работите од својата надлежно-
ст, таа работа може да ја изврши сојузниот орган 
на ловната инспекција непосредно на трошок на 
органот што бил должен да ја изврши таа работа. 

Член 44 
Во извршувањето на работите на ловната ин-

спекција ловниот инспектор е овластен: 
1) да ги прегледа сите работи во ловиштето и 

објектите за одгледување, заштита и користење 
дивеч; 

2) да ги прегледа ловностопанските основи, де-
ловните книги и другите исправи, ако е тоа пот-
ребно заради контрола на примената на прописиЈе 
и мерките што се однесуваат на дивечот и ло-
виштето; 

3) привремено да го запре ловењето на дивеч 
и други дејствија, ако не се во согласност со од-
редбите од овој закон и прописите донесени врз о-
снова на него — до конечната одлука на надлеж-
ниот орган; 

4) привремено да го одземе бесправно уловениот 
или бесправно присвоениот угинат дивеч или негови 
делови и други бесправно присвоени производи на 
ловиштето, како и предметите со кои се извршени 
овие бесправни дејствија; 

5) во итни случаи во кои би настапила штета 
за општиот интерес, да нареди привремени мерки 1 

за спречување на таа штета; 
6) да ги известува надлежните органи за за-

бележаните неправилности и да бара нивна интер-
венција, ако тој не е овластен -самиот да интер-
венира; 

7) да зема потребни известувања од одговорни" 
лица, сведоци, вештаци и други лица, кога е тоа 
потребно; 

8) да презема и други мерки и дејствија за кои 
е овластен со важечките прописи. 

Организациите и граѓаните чија работа подлежи 
на надзор на ловните инспектори се должни да им 
овозможат вршење на надзор и да им ги дадат по-
требните податоци и известувања. 

Член 45 
Ловните инспектори мораат да ја имаат пропи-

шаната стручна спрема и да ги исполнуваат другите 
определени услови. 

Ловниот инспектор мора да има легитимација 
со која се утврдува неговото својство на ловен ин-
спектор. 

Поблиски прописи за стручната спрема и дру-
гите услови од ставот 1 на овој член, како и за 
легитимацијата на сојузен ловен инспектор, донесу-
ва сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство. 

Член 46 
Ловните инспектори издаваат наредби со пис-

мено решение. 
Жалбата против решението од ставот 1 на о^ој 

член не го задржува извршувањето на решението. 
Ловниот инспектор против чие решение е из-

јавена жалба, може на образложено барање на под-
носителот на жалбата да го одложи извршувањето 
на решението, ако со извршување на решението би 
со предизвикала штета која тешко би можела да се 
поправи. 

Член 47 
Ако ловниот инспектор во вршењето на ловната 

инспекција најде дека е сторен прекршок, стопан-
ски престап или кривично дело, тој е должен без 
одлагање да поднесе барање за поведување пре-
кршочна постапка, односно да му поднесе пријава 
на јавниот обвинител надлежен за поведување по-
стапка поради стопански престап односно кривич-
но дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување прекршочна постапка односно пријава за 
поведување постапка поради стопански престап или 
кривично дело, е должен за резултатот на постап-
ката да го извести органот на ловишта инспекција 
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чиј инспектор го поднесел барањето односно при-
јавата. 

Против решението за прекршок, донесено по ба-
рање на инспекторот за поведување прекршочна 
постапка, жалба може да изјави и органот на леа-
ната инспекција чиј инспектор го поднесол бара-
њето. 

VII. Казнени одредби 
Член 48 

Работна или ловечка или друга -организација 
или друго правно лице ќе се казни за прекршок со 
парична казна од 10.000 до 500.000 динари: 

1) ако уништува младенчиња или расипува лег-
ија на длакав заштитен дивеч, уништува или раси-
пува гнезда или јајца на определени видови птици 
— кога тоа не е дозволено (член 12); 

2) ако за време на ловостој или забрана на ло-
вење лови, прогонува или вознемирува определени 
видови дивеч - кога тоа не е дозволено (член 13 
ст. 2 и 3) ; 

3) ако за стопанисување со ловиште нема ловно-
стопанска основа (член 25 став 1); 

4) ако изнесува од земјата трофеи од дивеч без 
трофеен лист или ако неправилно издаде трофеен 
лист (член 33 став 1). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната или ловеч-
ката или друга органицација или во друго правно 
лице со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 49 
Ловечка организација ќе се казни за прекршок 

со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ако 
средствата што ќе ги оствари во стопанисувањето 
со ловиште ги користи за други цели а не за под-
мирување на трошоците на стопанисувањето и уна-
предувањето на ловството (член 29). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во ловечката организаци-
ја со парична казна до 50.000 динари. 

Член 50 
Работна или ловечка или друга организација 

или друго правно лице ќе се казни за прекшок со 
парична казна од 5.000 до 200.000 динари: 

1) ако не се придржува кон одделни одредби на 
ловностопанската основа (член 25 став 2); 

2) ако на своето земјиште не дозволи одделни 
дејствија и мерки предвидени со ловностопанската 
основа (член 28); 

3) ако лови или уништува дивеч на земјоделско 
земјиште посеано или посадено со определена зем-
јоделска култура, во време кога ловењето на тоа 
земјиште е забрането (член 34). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната или ловеч-
ката или друга организација или во друго правно 
лице со парична казна до 30.000 динари. 

Член 51 ^ 
Работна или ловечка или друга организација 

или друго правно лице ќе се казни за прекршок со 
парична казна од 5.000 до 50.000 динари: 

1) ако на органот на управата што го води ка-
тастарот на ловиштата не му ги достави сите про-
пишани податоци (член 8 став 2); 

2) ако го спречува или ћопречува ловниот ин-
спектор во вршењето на надзор или не му ги даде 
потребните податоци (член 44 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната или ловеч-
ката или друга организација или во друго правно 
лице со парична казна до 10.000 динари. 

Член 52 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако уништува младенчиња или расипува лег-

ла на длакав заштитен дивеч, уништува или раси-
пува гнезда или јајца на определени видови птици 
— кога тоа не е дозволено (член 12); 

2) ако за време на ловостој или забрана на ло-
вење лови, прогонува или вознемирува определени 
видови дивеч - кога тоа не е дозволено (член 13 
ст. 2 и 3); 

3) ако неовластено лови дивеч (чл. 14 и 31 став 
2 и член 32); 

4) ако на своето земјиште не дозволи, дејствија 
и мерки предвидени со ловностопанската основа 
(член 28); 

5) ако изнесува од земјата трофеј од дивеч без 
трофеен лист (член 33 став 1). 

/ Член 53 
Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако лови дивеч на земјоделско земјиште по-

сеано или посадено со определени земјоделски кул-
тури, во време кога е забрането ловење на тоа зем-
јиште (член 34); 

2) ако го спречува или попречува ловниот инс-
пектор во вршењето на надзор, или не му ги даде 
потребните податоци (член 44 став 2). 

Член 54 
Во случаите од членот 48 став 1 точ. 1, 2 и 4, 

членот 52 став 1 точ. 1 до 3 и 5 и членот 53 став 
1 точка 1 на овој закон, може, покрај осудата на 
казна, да се изрече и заштитна мерка одземање на 
предмети што се употребени за извршување на пре-
кршокот, или се прибавени со прекршокот, или на-
станале со извршувањето на прекршокот, а во слу-
чаите од членот 48 став 1 точ. 1, 2 и 4, членот 52 став 
1 точ. 1 до 3 и членот 53 став 1 точка 1 на овој 
закон — и заштитна мерка забрана на употреба на 
ловечко оружје до една година. 

VIII. Преодни и завршни одредби 
Член 55 

Организациите што стопанисуваат со ловишДО 
се должни во рокот определен со закон на репуб-
ликата да ги донесат и поднесат на потврда ловно-
стопанските основи. 

. До донесувањето на ловностопанските основи, со 
ловиштата ќе се стопанисува врз основа на годиш-
ните планови кои се донесуваат и се потврдуваат 
според одредбите што важат за ловностопанските 
основи. 

Организациите што стопанисуваат со ловиштата 
се должни своето останато работење да го приспо-
собат кон одредбите на овој закон до 31 декември 
1965 година. Во противно ловиштето може да им 
се одземе. 

Член 56 ^ / 
Со ловиштата што ги основал Сојузниот из-

вршен совет односно Владата на ФНРЈ ќе стопа-
нисуваат, согласно со законот,' и понатаму органи-
зациите што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет. 

Со закон на републиката ќе се определат ор-
ганизациите што ќе стопанисуваат со ловиштата 
што ги основал републичкиот извршен совет. 

Член 57 
Одредбите на чл. 33 и 35 од овој закон ќе се 

применуваат како ,одредби на закон од исклучива 
надлежност на федерацијата, а одредбите на членот 
1 став 2, чл. 3, 5, 7, 15, 22 став 1 и чл. 36 до 39 -
како одредби на потполн закон. 

Се овластуваат републиките поблиску да ги ре-
гулираат со свои закони односите регулирани со 
одредбите наведени во ставот 1 на овој член. 

Член 58 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Општиот ЗЕКОН за ловот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/47). 

Член 59 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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341. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот не Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ 

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
Се прогласува Основниот закон за здравствени-

от надзор над предметите за 'општа употреба, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 24 март 1965 година и на седница-
та на Социјално-здравствениот собор од 1 април 
1965 година, 

П, Р. бр. 254 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

^ Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
\ 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИ-

ТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

I. Општи одредби 
Член 1 

За да се обезбеди здравствена заштита на насе-
лението, производството, прометот "и увозот на оп-
ределени видови предмети за општа" употреба се 
ставаат под здравствен надзор во согласност со за-

кОНот. 
Под здравствен надзор се ставаат и просториите 

во кои се произведуваат или се пуштаат во промет 
предмети за општа употреба, постројките и уреди-
те што служат за производство или промет на пре-
дмети за општа употреба, како и лицата кои на 
своите работни места во тоа производство или про-
мет, непосредно, доаѓаат во допир со определени пред-
мети за општа употреба. 

Член 2 
Како предмети за општа употреба, во смисла на 

овој закон, се подразбираат: 
1) садови, прибор и амбалажа за прехранбени 

продукти; 
2) детски играчки; 
3) козметички средства; 
4) средства за дезинфекција, дезинсекција и де-

ратизација во домаќинството; 
5) тутунови преработки; 
6) вештачки цвеќиња, вештачко лисје и вештач-

ко овошје; 
7)-маста и тапети; 
8) свеќи и кибрит; 
9) петрол и бензин за употреба во домаќинството. 

^лен 3 
Работите на здравствениот надзор над предме-

тите за општа употреба се од интерес за целата зе-
мја. 

П. Услови за. производство и промет на предмети за 
општа употреба 

Член 4 
Предметите за општа употреба што се пуштаат 

во промет на'домашниот пазар мораат во поглед на 
начинот "на производство и хигиенската исправност 
да им одговараат на условите пропишани со закон, 

,како ќ на посебните услови пропишани за производ-
ство и пуштање во промет односно за увоз на од-
делни предмети за општа употреба, 

Член 5 
Како штетни по здравјето на населението, во 

смисла на овој закон, се сметаат предметите за оп-
шта употреба: 

1) ако содржат отровни состојки или материи 
во количини кои можат штетно да влијаат врз здра-
вјето на луѓето; ^ 

2) ако се бојосани или конзервирани со бои од-
носно хемиски средства кои не се дозволени за бо-
јосување односно конзервирање на предмети за оп-
шта употреба или ако содржат недозволени коли-
чини бои или хемиски и други средства употребе-
ни за производството. 
ч Член 6 

Боите што се употребуваат за бојосување на пре 
д мети за општа употреба не смеат да бидат штетни 
по здравјето, ниту смеат да содржат материи штет-
ни по здравјето. 

Да се бојосуваат со определени природни или 
вештачки бои односно емесови на природни или ве-
штачки бои можат само оние предмети за општа у-
потреба за кои е тоа со посебен пропис изречно до-
зволено. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член ваажат сог-
ласно и за конзервансите, односно за конзервирање 
на предмети за општа употреба. 

Член 7 
Материјалот што се употребува за производство 

на предмети за општа употреба не смее да содржи 
материи во количини кои можат' да бидат штетни по 
здравјето. 

в а производство на одделни предмети за општа 
употреба можат да се употребуваат само оние сред-
ства чија употреба за таа цел е дозволена според 
посебни прописи и во количини определени со тие 
прописи. 

Член 8 
Забрането е рекламирање на козметички сред-

ства и тутунови преработки со употреба на слики, 
цртежи, знаци или изрази кои би можеле да го до-
ведат потрошувачот ро заблуда во поглед на сос-
тавот, својствата, наменета или дејството на тие пре-
дмети. . 

Член „9 
Козметичките средства и средствата за дезин-

фекција, дезинсекција и дератизација во домаќин-
ството, КОИ на домашниот пазар се пуштаат во про-
мет во оригинално пакување мораат на обвивката, 
садот или етикетата да содржат со посебни прописи 
определени ознаки (декларација). 

Декларацијата на предметите за општа употреба 
од ставот 1 на овој член мора да биде најмалку на 
еден од јазиците на југословенските нареди: 

Член 10 
Нросториите во кои се произведуваат или се пу-

штаат во промет предмети за општа употреба мораат 
да бидат: 

1) такви што да овозможуваат одржување на ат-
мосферата и температурата кои се потребни за за-
пазување на здравствената исправност на предмети-
те за општа употреба; 

2) заштитени од влијание на околината која би 
можела штетно да дејствува врз здравствената ис-
правност на предметите; 

3) снабдени со уреди и средства неопходни за 
одржување на општата хигиена. 

Член 11 
Во производството и прометот на козметички 

средства не смеат да бидат запослени лица што бо-
ледуваат од заразни болести или паразитарни бо-
лести, кои можат да се пренесат со тие средства, 
питу лица кои излачуваат причинители на цревен 
тифус, паратифус А или Б, заразно труење со хра-
на или дизентерија. . 

Член 12 
Здравствениот надзор над лицата што работа! 

во производството или прометот на козметички сред 
ства опфаќа: ' , 
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1) здравствен преглед пред стапувањето во ра-
ботен однос; 

2) здравствен преглед по прободените болести 
наведени во членот 11 од овој закоп; 

3) повремени здравствени прегледи во текот 
на запослувањето, кои се вршат најмалку еднаш 
годишно. 

Трошоците на здравствените прегледи наведени 
во ставот 1 од овој член ги поднесува работната или 
друга организација односно работодавецот. 

Член 13 
Увозникот ќа предмети за општа употреба што 

подлежат на здравствен надзор е должен за присти-
гањето на пратка со такви предмети веднаш да го 
извести надлежниот орган на управата за работите 
на санитарната инспекција. 

Царинските органи не можат да вршат цари-
нење на предмети за општа употреба што подлежат 
на здравствен надзор додека од надлежниот орган 
на управата за работите на санитарната инспекција 
не добијат потврда за тоа дека пратката на предмети 
за општа употреба им одговара на здравствените ус-
лови што се пропишани во Југославија за таквитз 
предмети. 

Член 14 
За здравствениот преглед на предметите за оп-

шта употреба што се увезуваат, увозниците плаќаат 
надоместок. 

Износите на надоместоците наплатени според 
ставот 1 од овој член служат за спроведување и 
унапредување на'здравствениот надзор на граница 
и се уплатуваат во корист на посебната сметка на 
органот на, санитарната инспекција надлежен за 
вршење здравствен надзор над предметите за оп-1 

шта употреба што се увезуваат. 
Сојузниот извршен совет со свои прописи ја оп-

ределува височината на надоместоците за вршење 
здравствени прегледи при увозот на предмети за оп-
шта употреба, како и начинот за потрошок на сред-
ствата остварени со вршењето на здравствени пре-
гледи. 

Ш. Мерки на обезбедување за заштита на здравјето 
на населението 

Член 15 
Здравствен надзор над предметите за општа у-

потреба, според одредбите од овој закон и прописите 
донесени врз основа на него, вршат органите на уп-
равата надлежни за работите на санитарната ин-
спекција. 

Во вршењето на надзорот, органите од ставот 1 
на овој член се овластени: 

1) да ^"забранат пуштањето во промет на пре-
дметите за општа употреба што не им одговараат 
на условите пропишани за нивното производство или 
промет; 

2) да го забранат располагањето со предметите 
за општа употреба што се штетни по здравјето и 
да наредат нивно уништување; 

3) да ја забранат употребата на просториите, по-
стројките и уредите за производство и промет на 
предмети за општа употреба што не им одговараат 
на пропишаните здравствени услови — додека не се 
исполнат пропишаните услови; 

4) да наредат отстранување на заболените ли-
ца од определени ,работни места, и да им ја заб-
ранат работата на лица што не се подложени на 
пропишаните здравствени прегледи — до оздраву-
вањето односно до прегледот; 

5^ да го забранат увозот на неисправните пред-
мети за општа употреба и да наредат да му се 
вратат тие на испраќачот; 

6) да наредат преземање на други мерки пропи-
шан:: со овој закон или со посебни прописи. 

Марките од ставот 2 на овој член спрема по-
единци и одделни работни и други организации се 
преземаат врз основа на решение донесено во управ-
на постапка. Жалбата против ова решение не го 
задржува неговото извршување. 

Член 16 
Санитарниот инспектор има право да зема мос-

три на предмети за,општа употреба заради испиту-
вање дали тие во поглед на здравствената исправ-
ност им одговараат на одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

Работните организации и други производители 
и продавачи се должни на овластениот санитарен 
инспектор да му ги стават бесплатно на располага-
ње заради земање мостри потребните количини на 
предмети за општа употреба. 

Член 17 
Анализи на здравствената исправност на мос-

трите на предмети за општа употреба можат да вр-
шат здравствените и други стручни организации и 
установи, определени со прописите на републики-
те, а суперанализи на тие предмети — установите и 
организациите чија стручност ќе ја утврди и што ќе 
ги определи сојузниот секретар за здравство и со-
цијална политика. 

Член 18 
Ако со анализата или суперанализата се утвр-

ди дека предмети за општа употреба се неисправни, 
трошоците на анализ-ата или суперанализата ги под-
несува работната организација или друг производи-
тел односно продавачот чии предмети се испитани. 

Резултатот на суперанализата е меродавен и во 
поглед на поднесувањето на трошоците на анали-
зата. 

IV. Казнени одредби 
Член 19 

Работна организација или друго ^правно лице 
ќе се казни за стопански престап со парична казна 
до 2,000.000 динари: " -

1) ако произведе или пушти во промет на до-
машниот пазар предмети за општа употреба штетни 
по здравјето на населението (член 5); 

2) ако за бојосување или конзервирање на пре-
дмети за општа употреба употреби бои односно кон-
зерванси кои се штетни по здравјето или содржат 
материи кои можат да бидат штетни по здравјето, 
или ако бојоса односно конзервира предмети за 
општа употреба за кои тоа изречно не е дозволено 
(член 6); 

3) ако за производство на предмети за општа 
употреба употреби средства чија употреба за таа цел 
не е дозволена или ако употреби дозволени сред-
ства во недозволени количини (член 7). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 200.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во дру-
го правно лице. 

Член 20 
Ако дејствието од планот 19 став 1 на овој закон 

го стори лице што е самостоен производител или 
друго лице што самостојно учествува во прометот 
на предмети за општа употреба, ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 500.000 динари. 

Член 21 
Работна организација или друго правно лице ќе 

се казни за прекршок со парична казна до 1,000.000 
динари: 

1) ако рекламирањето на определени предмети 
за општа употреба го врши на начин кој би мо-
жел да го доведе потрошувачот во заблуда во по-
глед на составот, својствата, намената или дејство-
то на тие предмети (член 8); 

2) ако пушти во промет недекларирани односно 
неточно или непотполно декларирани предмети за 
општа употреба кои пред пуштањето во промет по-
длежат на задолжително декларирање (член 9); 

3) ако на работно место во произврдството или 
прометот на козметички средства запосли лице за 
кое се знае дека според членот 11 на овој закон не 
смее да биде запослено на такво работно место; 

4) ако при увозот на предмети за општа употре-
ба што подлежат на здравствен надзор не го изве-
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сти надлежниот орган на санитарната инспекција 
за пристигањето на пратката (член 13); 

5) ако постапи противно на решенијата за при-
мена на мерките за обезбедување во поглед на пуш-
тањето во промет, увозот, располагањето или униш-
тувањето на предмети за општа употреба или за 
примена на други мерки за обезбедување (член 15); 

6) ако го спречи или попречи санитарниот ин-
спектор при земање мостри на предмети за оп-
шта употреба или му го ускрати давањето на пот-
ребна количина предмети за општа употреба заради 
земање мостри (член 16). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 22 
Ако дејствието од членот 21 став 1 на овој за-

кон го стори лице што е самостоен производител 
или друго лице што самостојно учествува во проме-
тот на предмети за општа употреба, ќе се казни за 
прекршок со парична казна до 300.000 динари. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 23 

Сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика донесува поблиски прописи за минимал-
ните услови за производство и пуштање во промет 
на одделни предмети за општа употреба (чл. 4, 6, 7, 
8 и 9). 

До донесувањето на прописите од ставот 1 на о-
вој- член, производството и пуштањето во промет 
на одделни предмети за општа употреба ќе се врши 
под у ,ловите определени во Ппавилникот за здрав-
ствениот надзор над предметите за општа употреба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/64, 23/64 и 6/65). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

342. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста^ 

вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ 

Се прогласува Законот за производството и про-
метот на отрови, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 1 април 1965 година. 

П. Р. бр. 253 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА 

ОТРОВИ 

Член 1 
За да се заштитат животот и здравјето на гра-

ѓаните и спречи злоупотребата на отрови, производ-
ството и прометот на отрови се вршат под условите 
определени со овој закон и подлежат на надзор спо-
ред одредбите од овој закон. 

Член 2 
Како отрови, во смисла на овој закон, се сме-

таат хемиските материи и препарати изработени од 
материи наведени во Листата I и Листата И, кои 
се напечатени кон овој закон и сочинуваат негов 
составен дел. 

Како отрови се сметаат и другите материи и 
нивните препарати што ќе ги определи органот 
овластен со овој закон. 

Член 3 
Со производство и промет на отрови можат 

да се занимаваат само работните и други органи-
зации што ги исполнуваат пропишаните хигиенски, 
технички и други услови, што имаат потребни струч-
ни кадри и што се регистрирани за вршење на таа 
дејност. 

Организациите од ставот 1 на овој член можат 
да отпочнат со производство или промет на от-
рови, дури откако од надлежниот орган на управата 
за работите на санитарната инспекција ќе прибават 
потврда за тоа дека се исполнети сите пропишани 
услови за производство односно за промет на 
отрови. 

Со производство и промет на отрови не можат 
да- се занимаваат поединци. 

Член 4 
Работните и други организации што се занима-

ваат со производство и промет на отрови мораат 
да ги држат отровите во простории ко!р во поглед 
на локацијата, осветленоста, температурата и влаж-
носта им одговараат на условите под кои определе-
ни отрови можат да се држат без опасност по жи-
вотот или здравјето на луѓето. 

Отрови можат да се држат и во простории кои 
служат за други потреби, но под услов да се држат 
во посебни долани под клуч и одвоено од другите 
стоки. 

Член 5 
Отрови можат да се пуштаат во промет и да им 

се издаваат на потрошувачите само во оригинално 
пакување на производителот, односно во пакување 
на организацијата што врши препакување на от-
рови со цел за нивно разредување или продажба 
на мало. 

Член 6 
Отровите што се пуштаат во промет мораат на 

обвивката, садот или етикетата да содржат со по-
себни прописи определени ознаки (декларација). 

На секое пакување отров мора, покрај декла-
рацијата, да има напечатено или посебно приложено 
упатство за употреба на отровот, да бидат означени 
средствата и начинот за заштита од труење, како и 
начинот за укажување прва помош во случај на 
труење. 

Ознаките и упатството од ст. 1 и 2 на овој член 
мораат да бидат напечатени на српскохрватски, 
словенечки и македонски јазик. 

Член 7 
Амбалажата што се употребува за пакување на 

отрови мора да биде од таков квалитет што при 
превозот, складирањето и ракувањето да не може 
да дојде до истурување или испарување на содр-
жината, до мешање на отровот со други материи 
ниту до допир на содржината со подовите и ѕидо-
вите на превозното средство, складот односно дру-
гите простории во кои се држат отровите. 

Член 8 
Препакување на одделни отрови заради нивно 

разредување или продажба во помали количини од-
носно пакувања, можат да вршат организациите 
што имаат за тоа соодветни простории, опрема и 
уреди, "стручњаци за тцј вид работа и амбалажа од 
соодветен квалитет и големина за продажба на от-
рови на потрошувачите. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р' 
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Одредбите од членот 3 став 2 на овој закон 
важат согласно и за организациите што се занима-
ваат со препекување на одделни отрови. 

Новите пакувања на отрови во смисла на ста-
вот 1 од овој член мораат да ги исполнуваат усло-
вите пропишани во чл. 6 и 7 на овој закон. 

Член 9 
Работните и други организации што се занима-

ваат со производство и промет на отрови се должни 
да водат посебна евиденција за производството и 
прометот на отрови, како и евиденција за потрошу-
вачите ва тие отрови. 

Член 10 
Отровите наведени во Листата I, можат да им 

се издаваат на поединци заради користење само по 
претходно одобрение од надлежниот орган на упра-
вата за работите на санитарната инспекција. 

Член И 
Забрането е да им се издаваат отрови на лица 

помлади од 18 години. 

Член 12 
Организациите и поединци што употребуваат 

отрови мораат остатоците од употребените отрови 
да ги отстрануваат, односно да ги уништат на на-
чин кој не го загрозува здравјето на луѓето, ако 
остатоците од отрови не можат да се употребат или 
нивната употреба за други цели би била штетна по 
здравјето на граѓаните. 

Член 13 
Цијановодородна киселина и нејзини соли, ети-

леноксид, алуминиумов фосфид, метилбромид и 
и хлорпикин (фумиганти) можат да употребуваат 
само организациите што се посебно овластени за 
тоа и што имаат стручни лица за работа со тие 
средства. ^ ' 

Овластувањето за употреба на средствата од 
ставот 1 на овој член го издава општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на санитарната 
инспекција, по прибавено мислење од една за тоа 
стручна здравствена установа. 

Член 14 
Надзор над придржувањето кон овој закон и 

прописите донесени врз основа на него вршат над-
лежните органи на управата за работите на сани-
тарната инспекција. 

Во вршењето на надзорот, органите од ставот 
1 на овој член се овластени: 

1) да го забранат производството или прометот 
на отрови во простории односно на места што не им 
одговараат на оанитарно-техничките или хигиен-
ските услови — додека не се исполнат соодветните 
услови; 

2) да / го забранат прометот на отровите чија 
' амбалажа, пакување, обележување и другите усло-

ви не се во согласност со одредбите од овој закон 
— додека не се отстранат утврдените недостатоци; 

3) да наредат отстранување на други недостато-
ци во врска со производството и прометот на отро-
ви, ако такви недостатоци можат да го загрозат 
здравјето на луѓето. 

Член 15 
Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни зат прекршок со парична казна до 
1,000.000 динари: 

1) ако произведува, држи или пушти по промет 
отров противно на условите за неговото производ-
ство, држење и пуштање во промет (чл 3 и 4): 

2) ако пушти во промет или му издаде на потро-
шувач отров кој не е во оригинално пакување 
(член 5); 

3) ако пушти во промет отров кој не е декла-
риран или е неточно односно непотполно деклари-
ран. или ако пушти во промет отров без упатство 
за употреба или без други пропишани податоци 
(член 6); 

4) ако за пакување на отров употреби амбалажа 
која во поглед на квалитетот не им одговара на 
пропишаните услови (член 7); 

5) ако врши препакување на отрови противно 
на условите од членот 8 на овој закон; 

6) ако не води посебна евиденција за производ-
ството и прометот на отрови и евиденција за по-
трошувачите на отрови (член 9); 

7) ако на поединец му издаде заради користење 
отров без претходно одобрение од надлежниот ор-
ган (член 10); 

8) ако му издаде отров на лице помладо од 18 
години (член 11); 

9) ако употребува фумиганати а нема за тоа 
посебно овластување, односно нема лица стручни 
за работа со тие средства (член 13). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице. 1 

Член 16 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице ако не ги отстрани остатоците од употребен 
отров или не ги уништи остатоците од отрови кои 
не можат да се употребат за други цели на начин 
кој не го загрозува здравјето на луѓето (член 12). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари и одговор-
ното лице ЕЈО работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 17 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец кој се занимава со произ-
водство или промет на отрови (член 3), 

Член 18 
Ако дејствието од членот 16 став 1 на овој закон 

го стори поединед, ќе се казни за прекршок со па-
рична казна до 50.000 динари. 

Член 19 
Сојузниот секретар за здравство и социјална по-

литика донесува: 
1) прописи за тоа кои други материи и нивни 

препарати се сметаат за отрови и во која листа од 
членот 2 став 1 на "овој закон се внесуваат тие (член 
2 став 2); 

2) поблиски прописи за условите за производ-
ство, пакување, држење и промет на отрови и за 
начинот на водењето на евиденцијата за производ-
ството и прометот на отрови (чл. 3, 4, 6, 8 и 9). 

Да донесувањето на прописите од ставот 1 точ-
ка 2 на овој член производството, пакувањето, др-
жењето и прометот на отрови и евиденцијата за 
производството и прометот на отрови ќе се вршат 
под условите определени во Правилникот за држа-
њето и прометот на отрови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и 25/61). 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Уредбата за регулирање 
производството и прометот на отрови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/50) и Решението за определу-
вање на хемиските средства и препарати кои сл 
сметаат за отрови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/61). 

Член 21 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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Л И С Т 
Алуминиумфосфид (Рћоѕ1охт), 
Арсен и негови соединенија, 
Бел фосфор. 
Цијановодородна киселина (НСГЈ) и нејзини 

соли, 
Деметон и негови препарати со над 10% активна 

супстанција, 
Дихлоретан и негови препарати, 
Димефокс и негови препарати, 
Ендрин и негови препарати со над 10% активна 

супстанција, 
Етиленоксид, 
Фосдрин -и негови препарати со над 10% ак-

тивна супстанција, 
Хлорпикрин, 
Метилбромид, 
Метилпаратион и негови препарати со над 10% 

активна супстанција, 
Натриум флуорацетат, 
Паратион и негови препарати. 
Стрихнин и негови соединенија со над 10% 

активна супстанција, 
Талиум и негови соли, 
Шрадан и негови препарати. 

Л И С Т А II 
Алдрин и негови препарати со над 5% активна 

супстанција, 
Цинкофосфид и негови препарати со над 5% 

активна супстанција, 
БВ (дихлорпропан — дихлорпропилен), 
Диелдрин и негови препарати со над 5% актив-

на супстанција, 
Динитро-бутилфенол (1ЖВР) и негови препа-

рати 
Динитро-артокрезол (БР^ОС) и негови Препа-

рати, 
Фосфамидон и негови препарати, 
Хлордан и негови препарати, 
Соединенија и ѓфепарати на жива, 
Кумаринови соединенија и кумаринови препа-

рати со над 5% активна супстанција, 
Јетки материи (Јсаустична сода, концентрирана 

оцетна, сулфурна и хлороводородна киселина, ок-
сална, хромова, тиогликолна киселина, фенол и не-
гови соединенија, формалдехид и др.), 

Линданов концентрат, 
Металдехид и негови препарати со над 10% 

активна супстанција, 
Метил-алкохол, 
Метил-деметОи и негови препарати, 
Натриумнитрит, 
Никотин и негови препарати, 
Нитробензол, 
Оловен арсенат, 
Парадихлорбензол, 
Препарати на: деметон, ендрин, фосдрин, метил-

паратион, со под И)% активна супстанција, 
Сулфуројагленик, 
Тиодан и негови препарати, 
Токсафен и негови препарати, 
Жолти масла. 

343. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ИГРИТЕ НА СРЕЌА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за игрите на среќа, што го у-

свои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 март 1965 година и на седницата 
на Организационо-политичкиот собор од 2 април 
1965 година. 

П. Р бр. 283 
4 април 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

. З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА 

Член 1 
Во Основниот закон за игрите на среќа („Служ-

бен лист ќа ФНРЈ", бр. 22/62) членот 8 се менува 
и гласи: 

„Републиките можат, по исклучок на одредбите 
од овој закон, да пропишат работната организација 
што дава угостителски услуги или што ,се занимава 
со организирање и приредување на културно-за-
бавни приредби да може да приредува определени 
игри на среќа за други цели (посебни игри на среќа). 

Со прописот од ставот 1 на овој член ќе се опре-
делат условите за приредување' посебни игри на 
среќа и органот што ќе го дава посебното одобре-
ние за приредување посебна игра на среќа. 

Југословенски државјани не можат да учеству-
ваат во посебна игра на среќа." 

Член 2 
По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 
„Лицата кои во ,рамките на одобрението добие-

нио врз основа на овој закон односно законот на 
републиката приредуваат или вршат работи на при-
редување игра на среќа или во ваква игра учеству-
ваат, не можат поради ова приредување или уче-
ствување да се повикуваат на одговорност." 

Член 3 
Во членот 9 ставот 4 се брише. 
Досегашниот став 5, кој станува став 4, се мену-

ва и гласи: ч Ј 
„Сојузниот секретар за финансии може да до-

несе поблиски прописи за содржината на правилата 
на одделни игри на среќа што се приредуваат врз 
основа на одобрението од членот 12 став 2 на овој 
закон." 

Член 4 
Во членот 12 став 3 се брише. 

Член 5 
Членот 16 се брише. 

Член в 
Во членот 17 ставот 2 се менува и гласи: 
,.Републиките можат со СЕОЈ пропис да опреде-

лат и поголем процент од процентот од ставот 1 на 
овој член за игрите на среќа што во смисла на ово,ј 
закон се приредуваат врз основа на одобрение да-
дено според републички пропис." 

Член 7 
Во членот 18 ст. 2 и 3, во членот 23 ст. 2 и 3 и 

во членот 28 ставот 2 се бришат. 
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Член 8 
Во чл. 7, 10 став 2, членот 12 став 2̂  и членот 

23 став 1 зборовите: „сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансии!е" се заменуваат со 
зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии". 

Член 9 
Овој закон влегува во сила 'наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

344. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Југословенската лотарија, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 март 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година. 

П. Р. бр. 267 
4 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за Југословен-
ската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 
и 53/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во него се 
вршат измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

Член 1 
Во Законот за Југословенската лотарија во чле-

нот 1 став 1 зборовите: „самостојна организација" 
се заменуваат со зборовите: „работна организација". 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Во управувањето со работите на Југословен-

ската лотарија од посебен општествен интерес, 
определени со овој закон, учествуваат претставници 
на заинтересираните организации и на општестве-
ната заедница на начинот определен со овој закон." 

Член 3 
Во членот 7 став 4 зборовите: „управниот одбор" 

се заменуваат со зборовите: „работничкиот совет"; 

Член 4 
Во членот 8 став 2 зборовите: „кои деловни 

единици" се заменуваат со зборовите: „кои видови 
деловни единици". 

Член 5 
Називот на главата И и чл. 9 до 13 се менуваат 

и гласат: 

„И. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО 
Член 9 

Органи на управувањето на Југословенската ло-
тарија се: работнички совет, управен одбор и д к% 
ректор. 

Работите определени со опој закон ги врши со-
ветот на Југословенската лотарија што го сочину-
ваат претставници на определени организации и на 
општествената заедница. 

Член 10 
Работничкиот совет на Југословенската лотари-

ја, покрај работите што ги врши работничкиот со-
вет на претпријатие, ги врши и следните работи: 

1) донесува програми и планови на игрите на 
среќа; 

2) донесува одлуки и правила за приредување 
на игри на среќа; 

3) го утврдува предлогот за распределба на при-
ходите на Југословенската лотарија на дел кој им 
припаѓа на општествените организации и на дел 
со кој располага работната заедница на Југословен-
ската лотарија — во смисла на членот 25 став 2 од 
овој закон; 

4) ја утврдува тарифата на надоместоците за 
услугите што Југословенската лотарија им ги врши 
на други приредувачи на игри на среќа. 

Член 11 
Директорот го именува, врз основа на јавен 

конкурс и на предлог од конкурсната комисија, ра-
ботничкиот совет на Југословенската лотарија. 

Член 12 
Претседателот и членовите на Советот на Југо-

словенската лотарија ги именува Сојузниот извр-
шен совет од редот на претставници на општестве-
ните организации што учествуваат во распределбата 
на приходите на Југословенската лотарија, како и 
од други лица што можат да придонесат за рабо-
тата на Југословенската лотарија. 

Член 13 
Советот на Југословенската лотарија: 
1) ги разгледува програмите и плановите на иг-

рите на среќа што ги донесува работничкиот совет 
на Југословенската лотарија и дава согласност на 
тие програми и планови; ' 

2) дава согласност на одлуките и правилата за 
приредување на игри на среќа; 

3) му предлага на работничкиот совет на Југо-
словенската лотарија воведување нови игри на среќа; 

4) ја разгледува организацијата на работењето 
на Југословенската лотарија во врска со приреду-
вањето на игрите на среќа и им предлага на работ-
ничкиот совет, управниот одбор и директорот мерки 
заради унапредување на тоа" работење, особено во 
поглед на рационализацијата на работата, утврду-
вањето на мрежата на деловните единици и пропа-
гирањето на игрите на среќа. 

5) дава согласност на предлогот од работничкиот 
совет за утврдување на распределбата на приходите 
на Југословенската лотарија на дел кој им припаѓа 
на општествените организации и на дел со кој 
располага работната заедница на Југословенската 
лотарија; 

6) го утврдува предлогот за распределба на де-
лот од приходите кој во смисла на членот 26 од 
овој закон се распределува на општествените орга-
низации; 

7) дава согласност на финансискиот план и за-
вршната сметка на Југословенската лотарија, освен 
на деловите на тие акти што се однесуваат на упра-
вувањето и распределбата на средствата со кои 
според овој закон располага работната заедница па 
Југословенската лотарија. 

Советот на Југословенската лотарија може да 
расправа и за други прашања на работењето на 
Југословенската лотарија во врска со приредување-
то на игрите на среќа и да им дава свои мислења 
и предлози на работничкиот совет, управниот одбор 
и директорот. 
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Органите на управувањето на Југословенската 
лотарија се должни предлозите и мислењата од 
Советот на Југословенската лотарија по прашањата 
од ставот 1 на овој член да ги разгледаат и за 
заклучоците донесени по тие прашања да го изве-
стат Советот на Југословенската лотарија, 

Во работата на Советот на Југословенската ло-
тарија учествуваат претседателот на работничкиот 
совет и директорот, без право на одлучување." 

Член 6 
Во членот 24 став 2 точка 3 и членот 25 став 2 

зборовите: „културно-просЕетни и фискултурни 
дејности" се заменуваат со зборовите' „културно-
просветни дејности и дејности во областа на техни-
ката и физичката култура". 

Член 7 
Членот 26 се менува и гласи: 

„Член 26 
Делот од приходите кој во смисла на членот 25 

став 2 од овој закон им припаѓа на општествените 
организации, Сојузниот извршен совет, на предлог 
од Советот на Југословенската лотарија, им го ра-
спределува на: Сојузот на здруженијата на борците 
од Народноослободителната војна на Југославија, 
Сојузот на инвалидите на трудот на Југославија, 
Сојузот на глувите на Југославија, Сојузот на сле-
пите на Југославија, Сојузот на друштвата за помош 
на ментално недоволно развиените лица во СФРЈ, 
Југословенскиот црвен крст, Советот на организа-
циите и установите за воспитување на децата на Ју -
гославија „Општество и воспитување", Југословен-
скиот одбор за социјална работа, Сојузот на де-
фектолозите на Југославија, Југословенскиот сојуз 
против алкохолизмот - за финансирање на соци-
јалнохумани дејности и на сојузните организации за 
техничка култура — за финансирање на објектите 
и опремата за објектите на техничката култура. 

Приходот од спортската прогноза и 50% од при-
ходот од играта на среќа лото кој, во смисла на 
ставот 1 од овој член, им припаѓа на општествените 
организации може да се користи само за финанси-
рање на изградбата на нови и за доградба, поправ-
ка и инвестиционо одржување на постојните об-
јекти за физичка култураг Распределбата и начинот 
на користењето на средствата за овие цели ги утвр-
дува Сојузната комисија за физичка култура. 

Сојузниот извршен совет може да определи во 
распределбата на средствата остварени од одделни 
игри на среќа, освен средствата од ставот 2 на овој 
член, да учествуваат и други општествени орга-
низации со социјално-хумана и културно-просветна 
дејност, како и со дејност во областа на техничката 
и физичката култура." 

Член 8 
Во членот 29а став 2 зборовите: „за финанси-

рање на потребите" се заменуваат со зборовите: „за 
финаснирање на личните и материјалните рас-
ходи". 

Член 9 
Во членот 32 ставот 3 се брише 

Член 10 
Во членот 33 став 1 зборовите: „и службеници-

те" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 

Член 11 
Во членот 35 став 1 зборовите: „и службеници-

те" и во ставот 2 зборовите: „и служ5?ници" се 
бришат. 

Ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 12 
Чл. 36 и 37 се бришат. 

Член 13 
Во членот 2 став 2 и чл, 38 и 40 зборовите: 

„сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за финансии". 

Член 14 
Во другите одредби зборовите: „советот на ра-

ботниот колектив на Југословенската лотарија" се 
заменуваат со зборовите: „работничкиот совет". 

Член 15 
Југословенската^ лотарија ќе го сообрази своето 

работење кон одредбите на овој закон во рок од 
шест месеци од денот на неговото влегување во 
сила. 

До донесувањето на статутот на Југословенска-
та лотарија, прашањата кои според одредбите на 
овој закон се регулираат со статут можат да се 
регулираат и со друг општ акт на работничкиот 
совет. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

345. 

Врз основа на членот 26, во врска со членот 48 
од Законот за сојузната управа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМИТЕТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНАТА ХИДРОЛОШКИ ДЕЦЕНИЈА 

Член 1 
Се основа Југословенски комитет за меѓународ-

ната хидролошка деценија, како организација за 
вршење работи од интерес за федерацијата, во со-
ставот на Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

Член 2 
Југословенскиот комитет за меѓународната хи-

дро лошка деценија ја утврдува програмата за ра-
бота на хидролошката деценија на Југославија во 
рамките на програмата на меѓународната хидроло-
шки деценија, ја координира работата на учесни-
ците во програмата, се грижи за спроведувањето на 
програмата за работа на хидролошката деценија 
на Југославија, одржува врски со Координациониот 
совет на ТЖЕЅСО за меѓународната хидролошка 
деценија, со регионалните совети и националните 
комитети на земјите-членки и соработува во оства-
рувањето на научната и техничката помош на зем-
јите во развој во рамките на програмата на меѓу-
народната хидролошки деценија. 

Член 3 
Средствата за работа на Југословенскиот коми-

тет за меѓународната хидролошка деценија и за 
извршување на програмата за работа се обезбеду-
ваат во сојузниот буџет. ^ 

Член 4 
Претседателот и членовите на Југословенскиот 

комитет за меѓународната хидролошка деценија ги 
именува Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 48 

26 март 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
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346. 

Врз основа на членот ЗОг од Законот за воените 
инвалиди од војните (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/64 и 16/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИД-
СКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ 

ДОДАТОК И ПОСТОЈАНИОТ ИНВАЛИДСКИ 
ДОДАТОК 

Член 1 
Инвалидскиот додаток кој под определени усло-

ви им припаѓа на уживателите на лична и семејна 
инвалиднина (член 26 став 1 од Законот за воените 
инвалиди од војните), посебниот инвалидски дода-
ток кој им припаѓа на децата од паднати борци 
заради школување и оспособување на друг начин 
за самостоен живот и работа (член 30 од Законот 
за воените инвалиди од војните) и постојаниот ин-
валидски додаток кој им припаѓа на уживателите 
на лична и семејна инвалиднина што постојано 
живеат во странство (член 26 став 2 од Законот за 
воените инвалиди од војните) се утврдуваат според 
одредбите на оваа уредба. 

Член 2 
Делот од личниот доход од земјоделска дејност 

И од други редовни приходи (во понатамошниот? 
текст: приходот) од кој, согласно со чл. 26в и 30 
став 4 на Законот за воените инвалиди од војните, 
зависи височината на инвалидскиот додаток односно 
на посебниот инвалидски додаток, кој паѓа на ко-
рисниците на инвалиднината (во понатамошниот 
текст: корисникот), се утврдува така што вкупниот 
приход ќе се подели на корисникот и на сите чле-
нови на неговото домаќинство наведени во членот 
26в став 1 од Законот за воените инвалиди од вој-
ните (брачен другар, деца и родители), како и на 
членовите на потесното семејство на корисниковото 
дете што тоа или корисникот ги издржува, а кои 
живеат во исто домаќинство. Во членовите на до-
маќинството на кои се дели приходот се вбројуваат 
и полнолетните членови на потесното семејство на 
корисниковото дете Анто живеат на земјоделско 
земјиште и се издржуваат исклучиво со приходот 
од земјиштето. 

Ако родителот со кој корисникот живее во исто 
домаќинство, но ће на земјоделско земјиште, има 
личен доход од земјоделска дејност или од друг 
имот што во смисла на членот 26ѓ од Законот за 
воените инвалиди од војните се зема предвид при 
оценувањето на правото на инвалидски, додаток од-
носно на посебен инвалидски додаток, во членовите 
на домаќинството на кои се дели приходот се вбро-
јуваат и членовите на потесното семејство што ги 
издржува родителот, а кога живеат во исто дома-
ќинство или на тоа земјоделско земјиште. 

Член 3 
Ако корисникот или членовите на неговото по-

тесно семејство живеат на земјоделско земјиште со 
семејство на роднини означени во членот 26ѓ став 
2 на Законот за воените инвалиди од војните (бра-
ќа и сестри, родители, свекор и свекрва, тест и те-
шта, дедо и баба), сразмерниот дел од приходот на 
корисникот се утврдува така што целокупниот при-
ход се дели на сопственикот односно на даночниот 
обврзник на тоа земјиште, корисникот и сите пол-
нолетни роднини повикани на законско наследу-
вање, при што на секое од тие лица што учеству-
ваат во делбата заедно со неговото потесно 
семејство, отпаѓа по еден дел. Малолетните членови 
на домаќинството учествуваат во делбата само спо-
ред правото на претставување на своите умрени 
родители. 

Член 4 
На корисн,иците зачленети во земјоделски за-

други што ги управуваат само задругарите (селан-

и н работни задруги) правото на инвалидски дода-
ток односно на посебен инвалидски додаток се 
определува ,според катастарскиот приход утврден 
за окуќницата, на начинот предвиден во членот 
26ж на Законот за воените инвалиди од војните, 
зголемен за месечните приходи остварени од рента 
односно интерес на зголемената вредност на имотот 
внесен во задругата, како и за приходите од работ-
ните денови на корисникот и на членовите на него-
вото домаќинство, и тоа: брачниот другар, децата и 
родителите. 

Член 5 
Како самохрани, во смисла на Законот за вое-

ните инвалиди од војните, се сметаат уживателите 
на лична и семејна инвалиднина кои во своето до-
маќинство немаат роднини за стопанисување, ниту 
имаат членови на потесното семејство или родители 
што се во работен однос, или се уживатели на пен-
зија, или имаат свое земјиште или приход од са-
мостојна дејност. 

Не се сметаат за способни за стопанисување, во 
смисла на ставот 1 од овој член, децата што во 
поглед на годините на животот и школувањето ги 
исполнуваат условите предвидени за уживатели на 
семејна инвалиднина, воените инвалиди од војните 
од I до V група и лицата постари од 60 години 
(мажи) односно 55 години (жени). 

Член 6 
Смртта на член на домаќинството врз кој при 

оценувањето на правото на инвалидски додаток и 
на посебен инвалидски додаток се делел приходот, 
влијае врз додатокот по истекот на 6 месеци од 
денот на смртта. 

Член 7 
ПрИ оценувањето на правото на инвалидски до-

даток и на посебен инвалидски додаток и при 
определувањето на височината на додатокот ќе се 
применуваат на согласен начин прописите за дода-
токот на деца доколку не се во спротивност со За-
конот за воените инвалиди од војните и со одред-
бите од оваа уредба. 

^ Член 8 
Се смета дека деца-уживатели на семејна ин-

валиднина се4 наоѓаат на школување или дека на 
друг начин се оспособуваат во смисла на членот 
30 од Законот за воените инвалиди од војните, ако 
според прописите за школството и училиштата 
имаат својство на редовен ученик односно студент 
или се оспособуваат за самостоен живот и работа 
по пат на дополнително школување и курсеви кои 
даваат определена стручна спрема. 

Член 9 
Постојаниот инвалидски 'додаток кој според 

членот 26 став 2 и членот 26з од Законот за вое-
ните инвалиди од војните им припаѓа на воените 
инвалиди од војните што постојано живеат во 
странство, а инвалиднината им се исплатува во 
трансфер, изнесува: 

1) за уживатели на лична инвалиднина според 
^ледната скала: 

Инвалидска 
група 

Процент на 
воениот инва-

^ ^ ^ ^ ^ ^ лидитет ^ 
100% и потреба 
од постојана 

помош од страна 
I на друго лице 

II 100% 
III 90% 
IV 80% 
V 70% 

VI 60% 
VII 50% 

VIII 40% 
IX 30% 
X 20% 

Месечен износ 
на додатокот 

динари 

11.000 
7.400 
6.020 
4.620 
3.000 
2.700 
2.320 
1.570 
1.400 
1.3-20 
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2) на уживатели на семејна инвалиднина - во 
износот од 4.560 динари месечно за еден член на 
семејството, кој се зголемува за 760 динари месечно 
за секој понатамошен член на семејството кој е со-
уживател на инвалиднината. 

На уживателите на семејна инвалиднина што 
примаат инвалиднина по два или повеќе основи,, 
постојаниот инвалидски додаток од ставот 1 на 
оваа точка им ее зголемува уште за 2.280 динари, 
без оглед на бројот на соуживателите. 

На родителите-уживатели на семејна инвалид-
нина што примаат зголемена инвалиднина според 
членот 21 од Законот за воените инвалиди од вој-
ните, постојаниот инвалидски додаток од ставот 1 
на оваа точка; им се зголемува за 1.220 динари ме-
сечно, без оглед на бројот на соуживателите. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат: Уредбата за инвалид-
скиот додаток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53'61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр 8'64 и 42/64), членот 
29 од Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 43/59, 48/59 и 10/61), членот 5 
од Уредбата за измени на Уредбата за инвалидскиот 
додаток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59) и чле-
нот 6 од Уредбата за измени на Уредбата за инва-
лидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61). 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист "на СФРЈ". 
Р. п. бр 37 

9 април 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р 

347. 
Врз основа на членот 17 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65). на предлог од Сојузниот геолошки 
завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 

1965 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ 
ИСТРАЖНИ РАБОТИ 

1. Средствата за геолошко-рударски истражни 
работи предвидени во разделот 41 позиција 397 на 
сојузниот буџет за 1965 година, можат до износот 
од 4.000 милиони динари да се користат за наме-
ните од Програмата за употреба на средствата пред-
видени во сојузниот буџет за 1965 година за геоло-
шко-рударски истражни работи (во понатамошниот 
текст: Програмата), која е составен дел на оваа 
одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат само за оние истражни р а б о ^ 
за кои е обезбедено учество од страна на заинте-
ресираните органи, установи и организации, во ви-
сочината што им одговара на односите утврдени во 
Програмата. 

3. Средствата на резервата од Програмата Со-
јузниот геолошки завод може да ги користи за не-
предвидени и недоволно предвидените потреби во 
Програмата. 

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

Р. п. бр. 50 
17 март 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател., \ 
Петар Стамболиќ, с. р 

348. 
Врз основа на членот 24 став 2 од Законот за 

воените инвалиди од војните (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр 13 63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/64 и 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОР-
ТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ЗА ВОЕНИТЕ ИНВА-

ЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

1. Ортопедскиот додаток што им припаѓа на во-
ените инвалиди од војните се определува според 
степенот на телесните оштетувања предвидени во 
Листата на телесните оштетувања што повлекуваат 
право на ортопедски додаток, која е составен дел 
на Законот за воените инвалиди од војните, и из-
несува месечно: 

Динари 
1) за инвалиди кај кои постои телесно 

оштетување од прв степен - - - - 12 000 
2) за инвалиди ка ј кои постои телесно 

оштетување од втор степен — — — — 8 000 
3) за инвалиди ка ј кои постои телесно 

оштетување од трет степен — — — - 6.000 
4) за инвалиди ка ј кои постои телесно 

оштетување од четврти степен — — — 3 ООО 
2. За инвалидите ка ј кои постои комбинацијата 

повеќе оштетувања од прв степен, ортопедскиот 
додаток од точката 1 под 1) се зголемува за 25%: 

1) ако е во прашање ампутација на три или на 
сите екстремитети или губење на видот на обете 
очи со кое и да е оштетување од прв ипМ втор 
степен; 

2) ако е во прашање ампутација на два екстре-
аштета која повлекува воен инвалидитет од I група, 
а истовремено постои оштетување на функцијата 
на еден или обата преостанати екстремитети од точ-
ката 7 или 10 на Листата на телесните оштетувања 

^кое повлекува право на ортопедски додаток. 
3. Ортопедскиот додаток припаѓа од денот на 

почетокот на применувањето на Законот за измени 
и дополненија на Законот за воените инвалиди од 
војните („Службен лист на СФРЈ", бр 16/65), 

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

Р. п. бр. 36 
9 април 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р 

349. 

Врз основа на членот 10 од Основниот закон за 
службата за безбедност на пловидбата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/64), во согласност со со-
јузниот секретар за финансии, и сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗАПОСЛЕНИ ВО ЛУЧКИТЕ КАПЕТАНИИ, КАПЕ-
ТАНИИТЕ НА ПРИСТАНИШТА И УСТАНОВИТЕ 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПЛОВНИ, ПАТИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Службена облека според одредбите од овој пра-

вилник се должни да носат за време на вршењето 
на службата работниците запослени во лучките ка-
петании, во капетаниите на пристаништа и во ис-
поставите на лучки капетании и на капетании на 
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пристаништа (во понатамошниот текст: капетаниите 
и испоставите), како и во установите за одржување 
пловни патишта, што се наоѓаат на работните ме-
ста определени со овој правилник. 

Член 2 
Службена облека носат: 

Л ) работниците на работните места во капетани-
ите и испоставите на кои се вршат управни и из-
вршни работи, освен работите на кадровската, фи-
нансиско-материјалната и статистичката служба, 
како и членовите на посада на поморски бродови, 
чамци и пловила на внатрешната пловидба за у-
правни цели што ги користат капетаниите и испо-
ставите; 

2) во установите за одржување пловни патишта, 
и тоа: 

а) во Установата за одржување на поморските 
пловни патишта: светилничарите, управителите на 
светилници и членовите на посада на поморски бро-
дови и чамци; 

б) во Установата за одржување на внатрешните 
пловни патишта: сигналистите, надзорниците на 
пловен пат и членовите на посада на пловила. 

II. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ, КРОЈОТ И БОЈАТА НА 
СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

А. Службена облека во капетаниите 
и испоставите 

1. Облека на работниците 

Зимска облека 

Член 3 
Зимската облека на работниците во капетаниите 

и испоставите се состои од: капа — чинијарка (за 
мажи) или бере (за жени), блуза, панталони одно-
сно здолниште, палто, мантил, кошула и кравата. 
Кон облеката припаѓаат и чевли во црна боја. 

Сите делови на зимската службена облека, ос-
вен кошулата и краватата, се изработуваат од штоф 
во темносина боја. Мантилот може да биде и од ба-
лон-свила. 

Ако со овој правилник не е определено поина-
ку, колчињата на зимската службена облека се од 
метал во златна боја со релјефен раб во вид на 
јаже и со адмира л итетско сидро во средината. 
Пречникот на големите копчиња изнесува 20 шш, 
а на малите копчиња — 12 т т . 

Зимската службена облека е од следниот крој: 
1) капата — чинијарка се состои од: долен дел 

кој е висок 40 до 50 т т ; црна свилена лента со 
вткаено липово лисје, во широчина од 40 до 45 шш, 
што е обвиткана околу долниот дел на капата; го-
рен дел однатре оптегнат со жица, кој во пречни-
кот е поширок од долниот дел за 60 до 80 т т ; под-
бра д ник од црн свилен или памучен гајтан. Гај-
танот е обвиткан околу предниот дел на капата и е 
прицврстен со краиштата за две мали копчиња на 
долниот дел од капата; сонцобран од црна лакира-
на кожа или пластична ^аса во црна боја, кој по 
работ е опшиен со кожа и свиткан надолу за 40о. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа 
точка, подбрадникот на капата на лучки капетан 
и на капетан на пристаниште е̂  од гајтан во златна 
боја; / 

2) берето е од обичен крој; 
3) блузата е од обичен отворен крој, со два реда 

големи копчиња — 3 копчиња од секоја страна. На 
боковите од секоја страна се наоѓа по еден џеб со 
капак; 

4) панталоните се изработуваат од истиот ма-
теријал од кој и блузата, и тие се од обичен крој; 

5) здолништето е од обичен крој; 
6) палтото е од подебел штоф отколку обле-

ката, од отворен крој е, со два реда од по 3 големи 
копчиња. На палтото на бокбвите од секоја страна 
се наоѓа по еден длабок џеб со капак. Задниот дел 
на палтото е на средината од околувратникот до 
половината набран во две брчки, а од половината 
до крајот по средината е разрежан. На едната стра-
на од разрезот има 5 мали копчиња^ а на другата 
— соодветен број дупчиња. Одзади во височината на 
половината палтото има спона широка од 6 до 8 сш, 
која се закопчува со 2 големи копчиња. Ракавите 
се без наракавје. 

На палтото се носат нараменици. Нарамениците 
се полутврди, пресвлечени со црна чоја, оивичени 
со гајтан во златна боја, а широки се 40 т т . Вед-
наш над горниот крај, на надворешната страна од 
нараменицата пришиено е мало метално копче во 
златна боја; 

6) мантилот е од обичен ранглан крој, со појас 
ш и р о к а с т . Ако е од штоф, има постава, а ако е од 
балон-свила, тој е двоен — без постава. На пред-
ната страна на мантилот од секоја страна се наоѓа 
по еден косо вшиен џеб. Задниот дел по средината, 
од 20 до 30 с т под половината, е разрежан. Рака-
вите се без наракавје; 

8) кошулата е од платно во светлосива или бела 
боја, од обичен крој, со двоен мек околувратник и 
со долги ракави; 

9) краватата е од црна свила и се врзува по 
должината. 

Летна облека 

Член 4 
Летната службена облеката работниците во ка-

петаниите и испоставите се состои од капа-чини-
јарка, со навлака (за мажи) или од бере (за жени), 
блуза, панталони односно здолниште, кошула и кра-
вата. 

Кон облеката припаѓаат и чевли во бела или 
каки-боја. 

Сите делови на летната службена облека, освен 
кр^ватата, се изработуваат од панама-платно или 
тергал-тканина, во светлосива или бела боја. Кол-
чињата на летната службена облека се исти како 
на зимската службена облека. 

Летната службена облека е. од следниот крој: 
1) капата-чинијарка на зимската службена об-

лека служи како капа на летната службена облека, 
со тоа што на неа се става навлака од платно во 
бела боја; 

2) блузата е од обичен отворен крој и се закоп-
чува со 3 големи копчиња. Блузата има на боко-
вите и на градите, од обете страни, по еден пришиен 
џеб со капак. 

На блузата од летната облека се носат нараме-
ници, исти како на палтото; 

3) кошулата е од платно во боја на облеката, 
со нараменици, џебови и кратки ракави; 

4) берето, панталоните и здолништето се од ист 
крој како ка ј зимската службена облека; 

5) краватата од зимската облека се носи и на 
летната службена облека. 

2. Облека на членовите на посада на поморски 
бродови и чамци за управни цели 

Зимска облека 

Член 5 
Зимската службена облека на офицерите — 

членови на посада на поморски бродови и чамци 
за управни цели (во понатамошниот текст: поморски 
бродови и чамци) што ги користат капетании и ис-
постави, по составните делови, кројот и бојата е 
иста како и облеката пропишана во членот 3 од овој 
правилник за работниците во капетаниите и испо-
ставите, со тоа што наместо палто можат да носат 
доламче. 

Водачот на палуба и водачот на машина ја но-
сат службената облека пропишана во членот 3 на 
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овој правилник, со тоа што, наместо палто носат 
доламче и што немаат право на мантил. 

За другите членови на посада зимската службе-
на облека се состои од капа-чинијарка, блуза, пан-
талони, морнарска маја и до ламче: 

Сите делови на зимската службена облека, ос-
вен морнарската маја, се изработуваат од чоја во 
темносина боја. За колчињата важи одредбата од 
членот 3 на овој правилник. 

Облеката^ од следниот крој: 
1) капата-чинијарка и панталоните се од кро-

јот пропишан во членот 3 на овој правилник; 
2) блузата е од затворен крој. На градите и на 

боковите, од обете страни, е пришиен по еден џеб 
со капак. Ракавите се без наракавје; 

3) морнарската зимска маја е од обичен крој, 
без околувратник, со долги ракави. Се изработува 
од по дебел о предиво во бела боја; 

4) доламчето е од кројот на обично отворено 
палто, а се изработува од подебела чоја. На пред-
ната страна од доламчето од секоја страна се наоѓа 
по еден косо положен џеб, а на боковите по еден 
џеб со капак. Ракавите се без наракавје. 

Летна облека 
Член 6 

Летната службена облека на членовите на по-
сада од членот 5 став 1 на овој правилник по сос-
тавните делови, кројот и бојата е иста како облеката 
пропишана во членов 4 на овој правилник за работ-
ниците во капетаниите и испоставите. 

Летната службена облека на членовите на по-
сада од членот 5 ст.̂  2 и 3 на овој правилник се 
состои од капа-чинијарка, со навлака, блуза, мор-
нарска маја и панталони. Бојата на облеката е све-
тлосива или бела. Колчињата на летната службена 
облека се исти како на зимската службена облека. 

Облеката е од следниот крој: 
1) капата-чинијарка на зимската службена об-

лека служи како капа на летната службена облека, 
со тоа што на неа се става навлака од платно во 
бела боја; . 

2) морнарската летна маја се изработува од по-
тенко памучно предиво и има бело-сини напречни 
пруги. Мај ата е со кратки ракави и без околу врат-
ник; 

3) блузата и панталоните се од ист крој како ка ј 
зимската службена облека. 

3. Облека на членовите на посада на пловила на 
внатрешната пловидба за управни цели 

Член 7 
Службената облека (зимска и летна) на запо-

ведник на брод, офицер и приправник за офицер 
на палуба и машина, управител на машина, брод-
ски крмар, управувач на моторен чамец, управувач 
на брод и бродски моторист на пловила на внатреш-
ната пловидба за управни цели (во понатамошниот 
текст: пловилата на внатрешната пловидба) што ги 
користат капетании и испостави, по составните де-
лови, кројот и бојата е иста како и облеката про-
пишана во чл. 3 и 4 од овој правилник за работни-
ците во капетаниите и испоставите, освен што овие 
наместо палто можат да носат д о ламче. 

Службената облека (зимска и летна) на морнар 
моторист од II класа и на други членови на посада 
на пловила г̂ о составните делови, кројот и бојата е 
иста како и облеката пропишана во членот 5 ст. 
2 и 3 и членот 6 ст. 2 и 3'на овој правилник. 

Б' Службена облека на работниците во уста-
новите за одржување пловни патишта 

Член 8 
Службената облека (зимска и летна) на„ работ-

ниците запослени во установите за одржување плов-
ни патишта, освен членовите на посада на помор-
ски бродови и чамци односно на пловила на вна-

трешната пловидба што ги користат тие установи, 
по составните делови, кројот и бојата е иста како 
службената облека пропишана во чл, 3 и 4 на овој 
правилник за работниците во капетаниите и испоста-
вите. 

Службената облека (зимска и летна) на члено-
вите на посада на поморски бродови и чамци од-
носно на пловила на внатрешната пловидба што ги 
користат установи за одржување пловни патишта, 
по составните делови, кројот и бојата е иста како 
и службената облека пропишана во чл. 5 до 7 на 
овој правилник за членовите на посада на бродо-
ви, чамци и пловила што ја користат капетаниите и 
испоставите. 

Ракувач и помошник ракувач на технички пло-
вен објект ја носат службената облека пропишана 
во членот 7 став 1 на овој правилник. 

III. ОЗНАКИ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

Член 9 
На средината од предниот дел на капата-чини-

јарка односно берето се носи - мблем. 
Членовите на посада на брод односно пловило, 

освен офицерите, носат амблем во елиптична фор-
ма, во големина од 50X35 пот, чиј раб е опшиен 
со свилен гајтан 'во златна боја. Во средината на ам-
блемот, на црна подлога, се наоѓа знакот пропишан 
во членот 10 на овој правилник, а над знакот ма-
ла црвена петокрака ѕвезда со рабови во златна 
боја. 

Другите работници запослени во капетаниите, 
испоставите и установите за одржување пловни па-
тишта носат амблем во троаглеста форма, со заоб-
лени врвови, во големина 70X75 т т . Амблемот е 
врзан на црна подлога и во средината го има зна-
кот пропишан во членот 10 од овој правилник ок-
ружен со две ловорови ветчиња во златна боја од 
по 5 краци. Над знакот во амблемот се наоѓа ма-
ла црвена петокрака ѕвезда со рабови во златна 
боја. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член, бродски крмар го носи амблемот пропишан 
во ставот 2, а морнар моторист И класа — амбле-
мот пропишан во ставот 1 на овој член. 

Член 10 
Во амблемот на капата-чинијарка и на другите 

определени делови од службената облека се носи 
знак, и тоа: 

1) во капетаниите и испоставите — две в к р с -
тени сидра, од предиво во златна боја; 

2) во Установата за одржување на поморските 
пловни патишта — знак во вид на светилник, од 
предиво или метал во златна боја; 

3) во Установата за одржување на внатрешните 
пловни патишта — знак во вид на сидро, косо по-
ложен од десниот горни агол, преку чија средина е 
накрсно положена ограничена права со рамнокрак 
триаголник на горниот крај. Знакот е од предиво во 
златна боја. 

Членовите на посада на поморски бродови и 
чамци односно на пловила на внатрешната пловид-
ба ги носат знаците од ставот 1 на овој член и на 
блузата од зимската и летната службена облека, на 
палтото и доламчето — на краиштата на околуврат-
никот како и на мантилот — на левата страна од 
градите. 

Дугите работници запослени во капетаниите, ис-
поставите и установите за одржување пловни па-
тишта ги носат овие знаци на блузата од зимска-
та и летната службена облека — на долниот дел 
од обата ракави, на мантилот — на левата страна 
од градите и на нарамениците од палтото и на лет-
ната службена облека. 

Знаците од ставот 1 на овој член се носат и на 
кошулата од летната службена облека, на левата 
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страна во височината на градите, ако таа се носи 
без блуза. 

Работниците што ги носат ширитите пропишани 
во членот 12 на овој правилник го носат знакот на 
службената облека над ширитот. 

Член И 
Членовите на посада што носат ширити според 

одредбите од членот 13 на овој правилник ги но-
сат, покрај знакот од членот 10 на овој правилник, 
и следните знаци и тоа: 

1) управувач на моторен чамец, заповедник на 
моторен чамец, заповедник на брод и офицер на па-
луба, Хелисово око; 

2) бродски моторист, управител на машина и о-
фицер на машина — косо положен правоаголник; 

3) радио-телеграфист - две накрсни молњи; 
4) бродски крмар - крмено тркало. 
Хелисовото око и косо положениот правоагол-

ник се носат како составен дел на горниот ширит. 
Знаците од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член 

се носат над ширитот на блузата на зимската служ-
бена облека, летната кошула и мантилот, како и на 
нарамениците од палтото и летната службена об-
лека. 

Член П 
Работниците запослени во капетаниите, испос-

тавиг - и установите за одржување пловни патишта, 
како ^ членовите на посада на поморски бродови 
и чамци односно на пловила на внатрешната пло-
видба од членот 13 став 2 на овој правилник, на 
службената облека носат ширити од предиво или 
метал во златна боја. Бројот на ширитите се опреде-г 
лува според значењето на работното место. 

Ширитите се носат на ракавите од блузата на 
римската службена облека, на мантилот, на летна-
та кошула (ако се носи без блуза) како и на нара-
мениците од палтото и летната службена облека. 

Ширитите на зимската блуза и на нараменици-
те од палтото и летната службена облека се од пре-
диво, во широчина од 12 т т . Ширитите на манти-
лот и кошулата се од метал, долги 50 ш т а ши-
роки "3 т т . 

На ракавите од блузата на зимската службена 
облека ширитите се пришиваат еден над друг на 
предната страна од ракавот, од шев до шев, пара-
лелно со работ од долниот дел на ракавот, така 
што долниот раб на ширитот да биде на отстојание 
од 80 шш од крајот на ракавот. Растојанието поме-
ѓу ширитите е 5 т ш . Подлогата е од црна ткаенина. 

Ширитите на нарамениците се пришиваат по 
широчина на нарамениците, од долниот крај кон 
горниот. 

Ширитите на кошулата се пришиваат на ле-
вата страна од градите над џебот, а на мантилот — 
на левата страна во височината на градите. 

Член ЛЗ 
Работниците запослени во капетаниите и испос-

тавите носат ширити, и тоа: 
1) еден ширит — надзорник на лука и надзор-

ник на пристаниште; 
2) два ширита — шеф на испостава и работни-

ци запослени во капетаниите на работни места за 
кои се бара средна стручна спрема; 

3) три ширити — шеф на испостава со поголе-
ми овластувања и работници на работни места за 
кои се бара Биша стручна спрема; 

4) четири ширити — лучки капетан, капетан на 
пристаниште, инспектори на безбедноста на пло-
видбата и работници на работни места за кои се 
бара висока стручна спрема. ч 

Членовите на посада на поморски бродови и 
чамци односно на пловила на внатрешната пловид-
ба што ги користат капетании и испостави, носат 
ширити, и тоа: 

1) на поморски бродови и чамци: 
а) еден ширит — заповедник на моторен чамец 

во звање бродоводител на ограничена пловидба и 
бродски моторист; 

б) два ширити — Заповедник на моторен чамец 
или брод во звање бродоводител, управител на ма-
шина во звање бродски машинист или поморски ма-
шинист од Ш класа; 

2) на пловила на внатрешната пловидба: 
а) еден ширит — управувач на моторен чамец 

или брод во звање морнар — мотор ист од I класа 
или управувач на брод, ракувач на бродски мотор 
во зван,е бродски моторист и бродски крмар; 

б) два ширити — заповедник на брод во зва-
њето бродоводител или поручник на внатрешна пло-
видба, управител на машини во звање машинист на 
внатрешна пловидба од И класа или бродски ма-
шиноводач и офицер на брод; 

в) три ширити — заповедник на брод во звање 
капетан на внатрешна пловидба и управител на ма-
шини во звање машинист на внатрешна пловидба 
од I класа. 

Член 14 
Членовите на посада на поморски бродови и 

чамци односно на пловила на внатрешната пловидба, 
што ги користат установи за одржување пловни па-
тишта, носат ширити според одредбите што важат 
за членовите на посада^ на бродови и пловила, што ги 
користат капетании и испостави (член 13 став 2). 

Ракувач на технички пловни објект носи два 
ширита а помошник ракувач на технички пловни 
објект — еден ширит. 

Во установите за одржување пловни патишта, 
покрај работниците од ставот 1 на овој член, шири-
тите пропишани во членот 12 на овој правилник ги 
носат, и тоа: 

1) еден ширит — светилничар и сигналист; 
2) два ширита — управител на светилник и над-

зорник на пловен пат 

IV. РОК НА ТРАЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА 

Член 15 
Рокот на траешето за одделни делови на служ-

бената облека изнесува најмалку, и тоа: 
1) пет години — за палто и доламче; 
2) три години — за летна блуза и панталони од-

носно здолниште (2 парчиња); 
3) четири години — за мантил; 
4) две години — за капа односно бере, зимска 

блуза, панталони односно здолниште, чевли, зимска 
морнарска маја (2 парчиња), зимска кошул%г.(2 пар-
чиња), летна кошула (2 парчиња), летна навлака за 
капа односно летно бере. 

Роковите на траењето од ставот 1 на овој член 
се сметаат за работниците што работат на работни-
те места за кои со овој правилник се установува 
обврска за носење службена облека — од денот на 
врачувањето на облеката. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Работниците во капетаниите и испоставите и ра-

ботниците — членови на посада на поморски бро-
дови и чамци односно на пловила на внатрешната 
пловидба, што ги користат капетании и испостави, 
кои според досегашните прописи примиле службена 
облека — имаат право на службена облека според 
одредбите од овој правилник по истекот на рокот 
на траењето на службената облека определен со 
досегашните прописи. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Упатството за спро-
ведување на Одлуката за службената облека во по-
морството и во внатрешната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/56) и Упатството за кројот, сос-
тавните делови, бојата и ознаките на службената 
облека во поморството и внатрешната пловидба (До-
даток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/56 и „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/59 и 24/62). 
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Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 01-4/64-8 

29 јануари 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, с. р. 

350. 

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65), во спогодба со сојузниот се-
кретар за општи стопански работи, сојузниот се-

- кретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ 
ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ 
ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТ-
КА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

1. Како објекти од областа на сообраќајот, во 
смисла на членот 35 став 1 точ. 15 до 20 на Законот 
за ' стопанско-планските мерки во 1965 година (во 
понатамошниот текст: Законот), при чие финан-
сирање не се врши издвојување средства на по-
себна сметка кај Службата на општественото кни-
говодство во смисла на членот 29 став 1 на Законот, 
се подразбираат следните инвестициони вложу-
вања во основни средства во областа на сообра-
ќајот: 

1) според одредбата од членот 35 'став 1 точка 
15 на Законот — градежни објекти, работи на вна-
трешни пловни патишта, возни и пловни средства 
и друга опрема за вршење и обезбедување собра-
ќа ј и претовар во железничкиот, речниот, езерскиот 
и поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, 
како и градежни објекти и опрема на контролно-
мерните центри на органите што вршат контролна 
служба на радио-сообраќајот; 

2) според одредбата од членот 35 став 1 точка 
16 на Законот — странска опрема за друмски сообра-
ќај, која претставува основни средства на претпри-
јатијата за превоз на патници и стоки во друмскиот 
сообраќај односнр основни средства на претприја-
тијата за патишта, чија набавка се врши врз основа 
на договори склучени до 30 септември 1964 година; 

3) според одредбата од членот 35 став 1 точка 
17 на Законот — странска опрема за воздушен 
сообраќај, која претставува основни средства на 
претпријатијата за превоз на патници и стоки со 
воздухоплови односно основни Јсредства на прет-
пријатијата за аеродромски услуги, како и имот на 
органите што вршат служба за водење и безбедност 
на цивилната воздушна пловидба, чија набавка се 
врши врз основа на договори склучени до 30 сеп-
тември 1964 година; 

4) според одредбата од членот 35 став 1 точка 18 
на Законот — бродовите на работните организации 
што вршат: јавен поморски сообраќај, спасување 
и влечење бродови по море, односно обезбедување 
на поморскиот сообраќај, како и опрема за тие бро-
дови: 

5) според одредбата од членот 35 став 1 точка 
19 на Законот — градежни објекти и опрема што 
служат за искористување и за обезбедување на 
морските луки отворени за јавен сообраќај во сми-
сла на членот 2 од Законот за искористувањето на 
луките и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65); 

6) според одредбата од членот 35 став 1 точка 
20 на Законот — Јадранскиот пат, патот „Брат-
ство-единство", патот Ниш — Димитровград и па-
тот Жупања — Сараево Матковиќ — Опузен, ка-
ко и другите јавни патишта во чаја изградба и ре-

конструкција не се употребуваат цемент и бетонско 
железо. 

Како други јавни патишта од ставот 1 одредба 
под 6 на оваа точка, во чија изградба и рекон-
струкција не се употребува цемент и бетонско же-
лезо, се подразбираат сите јавни патишта, освен: 

а) јавните патишта што се изградуваат односно 
реконструираат со бетонска подлога или со бетон-
ски коловоз; 

б) објектите на јавни патишта (мостови, вија-
дуки, подвозници и надвозници) што се изградуваат 
или реконструираат, со отвор поголем од 5 метра. 

Јавните патишта и објектите на нив, што ги 
изградува односно реконструира Југословенската 
народна армија од своите средства се сметаат за 
јавни патишта врз кои не се применува одредбата 
од членот 29 етав 1 на Законот. 

2. На инвестиционите вложувања во градеж-
ните објекти во областа ^ а сообраќајот, што се на-
менети за потребите на администрацијата и упра-
вата (административни односно управни згради), се 
применуваат одредбите од Наредбата за зградите 
КОИ се сметаат како административни односно уп-
равни згради и што се смета како отпочнување на 
нивната изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/65). 

3, Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 425/65-6 
29 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. " 

351. 

Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1965 година („Службен лисѓ на 
СФРЈ", бр. 5/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗ-
НИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 

1. Средствата за унапредување на земјоделството 
и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 
1865 година во разделот 18 позиција 235, распоре-
дна група 14-2-2 (во понатамошниот текст: сред-
ствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: 
носителот на средствата), можат да се користат за 
намените од Програмата за употреба на средствата 
на сојузниот буџет за 1965 година за унапредување 
на земјоделството и. шумарството (во понатамош-
ниот текст: Програмата). 

2. Средствата можат да им се даваат на рабо-
тните и други организации, на општествено-поли-
тичките заедници (во понатамошниот текст: корис-
никот) само за работите за унапредување на зем-
јоделството и шумарството што се опфатени со 
Програмата. 

3. Средствата му се даваат на корисникот врз 
основа на непосредна погодба и врз основа на до-
говор склучен помеѓу носителот на средствата и 
корисникот за непосредно изведување на работите 
од Програмата. 

На корисникот можат, по исклучок, да му се . 
даваат средства за извршување на задачите според 
Програмата преку други изведувачи, што се̂  утвр-
дува со договор помеѓу носителот на средствата и 
корисникот. ѕ 

. 4. Средствата на корисникот му се одобруваат 
врз основа на програмата и претсметката на кори-
сникот односно изведувачот на работите што ги 
прифатил носителот на средствата, остварени со 
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учество на корисникот односно на изведувачот на 
работите од други извори, со тоа што тоа учество да 
не може да биде помало од учеството предвидено во 
Програмата. 

5. Како учество од други извори се подразби-
раат паричните износи што за спроведување на 
Програмата ги даваат општествено-политичките 
заедници, стопанските организации и др. 

Како учество од други извори се подразбираат 
вложувањата извршени од корисникот односно из-
ведувачот на работите што ја зголемуваат вредно-
ста на работите односно на средствата за производ-
ство, и тоа во целина или делумно, што се утврду-
ва со договор. 

Како учество од други извори може да се при-
знае целокупната вредност на работите и на сред-
ствата вложени за вршење опити во земјоделството 
и шумарството. 

6. Во програмата и претсметката од точката 4 
на ова упатство корисникот односно изведувачот на 
работите е должен посебно да го искаже износот 
на средствата со кои учествува тој, посебно изно-
сот на средствата што се обезбедуваат во сојуз-
ниот буџет, како и износот на учеството од точ-
ката 5 став 1 на ова упатство. 

При склучувањето на договорот корисникот е 
должен да поднесе потврда дека обезбедил сред-
ства за учество. 

7. Договорот помеѓу носителот на средствата и 
корисникот покрај општите податоци треба да со-
држи и: ' ^ 

1) обврски и права на носителот на средствата: 
— на корисникот да му го обезбеди договоре-

ниот износ на средствата за извршување на зада-
чите од Програмата; 

— на корисникот по потпишувањето на дого-
ворот да му дозначи аванси до договорените износи 
и во договорениот рок; 

— по потреба, да врши контрола дали корис-
никот ги изведува работите квалитетно и во согла-
сност со Програмата; 

— да ја запре исплатата на средствата на ко-
рисникот ако установи дека работите предвидени 
со Програмата не се изведуваат квалитетно и во 
согласност со Програмата; 

2) обврски на корисникот: 
— дека задачите од договорот ќе ги изврши во 

договорениот рок квалитетно и во согласност со 
Програмата; 

— дека на носителот на средствата ќе му го 
врати соодветниот износ, ако задачата — работата 
не ја изврши во согласност со договорот. 

8. За здобиените искуства и постигнатите ре-
зултати во извршувањето на задачите од догово-
рот што ги пренесува односно им ги дава на ко-
ристење на други лица или организации, корисни-
кот односно изведувачот на работите не може да 
бара надоместок. 

Здобиените искуства и постигнатите резулта-
ти во извршувањето на делот на Програмата кој се 
спроведува преку Југословенскиот земјоделско-шу-
марски центар во Белград, Центарот им ги става 
на располагање на сите заинтересирани земјодел-
ски и шумарски организации, како и на други ор-
ганизации во Југославија, што се заинтересирани за 
примена на здобиените искуства и постигнатите ре-
зултати, и тоа, по правило, без надоместок. 

Здобиените искуства и постигнатите резултати 
во извршувањето на задачите од делот на Програ-
мата договорени со непосредните изведувачи, носи-
телот на средствата им ги става на располагање на 
организациите што тоа ќе го побарат, без надо-
месток. 

9. За вредноста на извршените задачи — ра-
боти од делот што се финансира од средствата на 
сојузниот буџет од точката 1 на ова упатство, ко-
рисникот ќе му испостави на носителот на сред-
ствата фактури-сметки без специфицирање на ви-
дот на трошоците, со тоа што во секоја изоставена 
фактура-сметка ќе ја искаже и вкупната вреднос-т 
на сите дотогаш извршени работи. 

При последната исплата односно кај конечната 
пресметка на извршените задачи — работи, кори-
сникот ќе испостави сметка на вкупната вредност 
на задачите-работите, исплатени од делот на^ сред-
ствата на сојузниот буџет и од други извори на 
средства предвидени со договорот. 

Ако е учеството предвидено во пари, корисни-
кот е должен пред поднесувањето на конечната пре-
сметка на исплата на носителот на средствата да 
му изврши исплата на делот на вредноста од други 
извори предвидени со договорот и за тоа да под-
несе потврда од надлежната Служба на опште-
ственото книговодство. 

Ако е вредноста на учеството искажана во ра-
ботна сила, материјал и сл., при последната исплата 
на извршените задачи — работи односно ка ј ко-
нечната пресметка, корисникот ќе му испостави 
сметка на носителот на средствата на вкупната 
вредност на извршените работи, означувајќи ја 
вредноста на сите видови учество од други извори 
на средства и вкупната вредност на извршените 
задачи — работи исплатени од средствата на соју-
зниот буџет. 

Корисникот е должен кон барањето за доби-
вање нови средства да му достави на носителот на 
средствата извештај за извршените задачи — ра-
боти, што го заверил наредбодавецот и сметкопола-
гачот. 

Корисникот е должен да изврши конечно пре-
сметување на извршените задачи — работи во рок 
од 30 дена по истекот на рокот предвиден во дого-
ворот за завршување на задачите — работите, а 
најдоцна до 20 декември 1965 година. 

10. Ако работите не можат да се извршат во 
договорениот рок поради пречки за кои не е виновен 
корисникот, тој е должен за тоа да го извести но-
сителот на средствата и да бара продолжување 
на рокот за извршување на тие работи. Ако програ-
мата или претсметката треба да се измени корис-
никот е должен да побара за тоа согласност од 
носителот на средствата. 

11. Корисникот е должен во рок од 30 дена по 
истекот на рокот предвиден за завршување на ра-
ботите, а најдоцна до 31 јануари 1966 година, да му 
достави на носителот на средствата исцрпен изве-
штај за извршувањето на задачите - работите. 
Извештајот треба особено да содржи податоци за: 
начинот на работата, постигнатите резултати и ко-
рист од овие резултати, посебно за секоја намена. 

12. Исплатите на договорените износи носителот 
на средствата може да ги врши само врз основа на 
изоставени фактури. 

13. Ако е договорено давање аванс носителот 
на средствата може да донесе решение за исплата 
на авансот и без поднесување документација. 

14. Носителот на средствата е должен во текот 
на 1966 година да состави преглед на потрошокот 
на средствата од Програмата, кој се состои од: 

1) извештај за извршување на Програмата, со 
особен осврт врз постигнатите резултати; 

2) преглед на извршувањето на претсметката 
за употреба на средствата по позициите и задачите 
од Програмата, заверен од надлежната Служба на 
општественото книговодство; 

3) преглед на неизвршените обврски и преглед 
на непресметаните аванси до крајот на 1965 година. 

15. При извршувањето на претсметката за упо-
треба на средствата според Програмата во сб ќе 
се применуваат важечкгѓге прописи. 

16. Средствата предвидени во сојузниот буџет за 
1965 година за унапредување на земјоделството и 
шумарството, се држат на акредитив ка ј надлеж-
ната Служба на општественото книговодство. 

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 415-17/65 
2 април 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 47 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10'61), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕРОТ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста на вицегувернер на 
Народната банка на Југославија Исак Сион, поради 
одење на друга должност. 

Денот под кој ќе се изврши примопредавањето 
на должноста помеѓу досегашниот и новиот вице-
гувернер ќе го определи гувернерот на Народната 
банка на Југославија, со тоа што примопредавањето 
на должноста треба да се изврши во рок од три 
месеци од донесувањето на ова решение. 

Б. бр. 57 
22 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа'на членот 105 од Законот за банките 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕК-
ТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА 

Се разрешува од должноста на генерален дирек-
тор на Југословенската инвестициона банка Зоран 
Жагар, поради одење на друга должност. 

Денот под кој ќе се изврши примопредавањето 
на должноста помеѓу досегашниот и новиот генера-
лен директор го определуваа сојузниот секретар за 
финансии, со тоа што примопредавањето на дол-
жноста треба да се изврши во рок од три месеци од 
донесувањето на ова решение. 

До примопредавањето на должноста досегаш-
ниот генерален директор ќе ги врши функциите на 
генерален директор на Банката. 

В. бр. 67 
22 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 105 од Законот за банките 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕК-
ТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА НАД-

ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста на генерален ди-
ректор на Југословенската банка за надворешна 
трговија Тома Гранфил, поради одење на друга 
должност. 

Денот под кој ќе се изврши примопредавањето 
на должноста помеѓу досегашниот и новиот гене-
рален директор го определува сојузниот секретар 
за финансии, со тоа што примопредавањето на дол-
жноста треба да се изврши во рок од три месеци 
од донесувањето на ова решение. 

До примопредавањето на должноста досегаш-
ниот генерален директор ќе ги врши функциите на 
генерален директор на Банката. 

Б. бр. 69 
22 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕ-
ТАР НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИ-

ЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се разрешува од должноста на генерален се-
кретар на Сојузниот совет за координација на науч-
ните дејности др Иво Мариниќ, поради одење на 
друга должност. 

Б. бр. 81 
26 март 1965 година 

Белград 

Сојузен 'извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболиќ, 

Врз основа на членот 105 од Законот за банки-
те („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

За генерален директор на Југословенската ин-
вестициона банка се назначува Миленко Бојаниќ, 
член на Извршниот совет на СР Србија. 

Б. бр. 68 
22 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 105 од Законот за банки^ 
те („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61), Сојузниот 
извршен совет.донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 

За генерален директор на Југословенската бан-
ка за надворешна трговија се назначува Санто Га-
бриел, републички секретар за финансии на СР 
Хрватска. 

Б. бр. 70 
'22 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 75 од Основниот закон за 
службата на внатрешните работи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/64), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛ НА МИЛИЦИЈА 
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕ-

ШНИ РАБОТИ 

За генерал на милиција во Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи се назначува Чедомир 
Мијовиќ, началник на Управата на милицијата во 
истиот Секретаријат. 

В. бр. 77 
26 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 11/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се 
назначува Исак Сион, досегашен вицегувернер на 
Народната банка на Југославија. 

Б. бр. 78 
26 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр/ 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесув-а 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство се назначува инж. Гука 
Мартиновиќ, генерален директор на Шумарско-
земјоделскиот комбинат „Спачва" во Винковци. 

В. бр. 79 
26 март 1965 година^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 47 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ НА СФРЈ 

\ 

За помошник директор на Управата за царини 
на СФРЈ се назначува Димитар Алексиевски, по-
литички работник во ЦК СКЈ. 

В. бр. 80 
26 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на точката 4 од Уредбата за осно-
вање Југословенски комитет за меѓународната хи-
дролошка деценија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ХИ-

ДРОЛОШКА ДЕЦЕНИЈА 

1. За претседател и членови на Југословенскиот 
комитет на Меѓународната хидролошка деценија 
се именуваат: 

за претседател: 
Ц инж. Милун Ивановиќ, советник на Сојузниот 

извршен совет; 

за членови: 
2) др Младен Борели, професор на Градежниот 

факултет Белград, член на Националната комисија 
на Меѓународното друштво за хидраулични истра-
жувања; 

3) инж. Градимир Божиќ, началник на Хидро-
лошкото одделение во Сојузниот хидрометеороло-
шки завод и претседател на Југословенското дру-
штво за хидрологија; 
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4) др инж, Стеван Брук, доцент на Градежниот 
ракултет во Белград; 

5) Владо Дамјановиќ, советник на сојузниот 
екретар за земјоделство и шумарство и секретар 
а Националната комисија ФАО; 

6) инж. Душан Драговиќ, директор на Упра-
ата за водостопанство на СР Црна Гора; 

7) др инж., Радоман Ѓуровиќ, раководител на 
лужбата за хидрологија во Сојузниот геолошки 

^авод; 
8) инж. Александар Илиев, началник на одделе-

ше на Републичкиот секретаријат за земјодел-
и е на СР Македонија; 

9) инж. Славољуб Јовановиќ, доцент на Граде-
жниот факултет во Белград - секретар на Југо-
ловенското друштво за хидрологија; 

10) инж. Бранислав Кујунџиќ, претседател на 
Светот за градежништво ц водостопанство на Со-
бниот совет за координација на научните деј-
ости; 

11) Томе Кузмановски, помошник секретар во 
ојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
гво; 

12) инж. Димитрие Марјановиќ, началник на 
идротехничкото одделение во Институтот за во-
^стопанство „Јарослав Черни", Белград; 

13) инж. Димитрие Милованов, директор на 
тор на Дирекцијата на каналот Дунав—Тиса— 
ав; 
14) инж. Божидар Митровиќ, член ца Управ-

т одбор на Сојузната стопанска комора; 
15) инж. Сергие Олуич, шеф на Одделението 

студии на Заедницата на југословенското елек-
стопанство; 
16) инж. Лојзе Останек, директор на Хидроме-
олошкиот завод на СР Словенија; ч 

17) инж. Милисав Перовиќ, директор' на Соју-
от хидрометеоролошки завод; 
18) др Фрањо Рајнер, професор на БиотехниЧ-

факултет, Љубљана, — член на Комисијата 
за ерозија; 

19) инж. Стјепан Рештаревиќ, шеф на Одделев 
то за изградба на хидротехнички објекти на За-
бната на електростопанските претпријатија на 
Хрватска; 
20) Др инж. Александар Трумиќ, професор на 
полошкиот факултет во Сараево — член на Ју-

ловенската национална комисија за 1ЖЕЅСО; 
21) инж. Дионис Сребренови^ професор на Све-
иштето во Загреб; 4 

22) Инж. Милан Верчон, професор на Градеж- , 
т факултет во Белград, потпретседател на Ме-
ародното друштво и претседател на Национал-

комитет за високи брани; 
23) др инж. Владимир Шлсбингер, виши го-

риќ во Сојузниот секретаријат за индустрија и 
јавија; 

ј̂ %24) инж. Младен Жугај, професор на Универ-
етот во Загреб. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 44 од 31 декември 1964 
година објавува: 

Закон за престанок на важењето на Законот за 
постапката за поправка на објекти од општествен 
стандард оштетени од земјотресот во Скопје; 

Одлука за привремено финансирана на потре-
бите на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот јануари-март 1965 година; 

Одлука за именување членови на Републичка 
изборна комисија за спроведување на изборите за 
пратеници на Собрание^ на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

Одлука за именување членови на Републичка 
изборна комисија за избор на одборници на општин-
ските собранија; 

Резолуција за изготвување Општествен план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1964-1970 година; 

Препорака за порационално искористување на 
пасиштата; 

Препорака за отстранување причините за вос-
питната запуштеност на децата и младината и суз-
бивање на малолетниот криминал; % 

Одлука за овластување на општинските собра-
нија да ги пропишуваат количините на ракија кои4 

се ослободуваат од плаќање данок на промет; 
Решение за изменување на Решението за уки-

нување на вишите економски школи во Тетово и 
Куманово; 

Решение за разрешување и назначување дире-
ктор на Институтот за национална историја во Ско-
пје; 

Решение за разрешување на директорот на Ин-
ститутот за фолклор во Скопје; 

Решение за назначување вршител на должно-
ста директор на ,Институтот за фолклор во Скопје; 

Решение за разрешување на управителот на 
Специјалната болница за белодробна туберкулоза 
во с. ^Гасеново, Титовелешка околија и за назначу-
вање вршител на должноста управител; 

Решение за разрешување и именување член на 
Републичката арбитражна комисија; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичката комисија за преглед на филмови; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за условите и начинот ,под кои ќе се даваат 
кредити од средствата предвидени во член 10 од 
Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Б. бр. 82 
1аарт 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен солет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Страна 
322. Указ за прогласување на Општиот закон 

за организирањето на научните дејности 721 
Општ закон за организирањето на науч-
ните дејности — — — — — — — 721 

323. Указ за прогласување на Законот за Со-
јузниот совет за координација на науч-
ните дејности и за Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности — — 723 
Закон за Сојузниот совет за координација 
на научните дејности и за Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејности 723 
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324. Указ за прогласување на Законот за усо-
гласување со Уставот на прописите за 
установите што ги основале сојузни ор-
гани — — — — — — — — — 726 

325. 

- - - - 729 

326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

335. 

336. 

337Ј 

Закон за усогласување со Уставот на про-
писите за установите што ги основале со-
јузни органи — — — — — — — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за уп-
равните спорови — 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за управните спорови — 
Указ ,за прогласување на Законот за из-
мени на ч Законот за заверување на пот-
писи, ракописи и преписи — — — — 
Закон за измени на Законот за заверу-
вање на потписи, ракописи и преписи — 
Указ за прогласување на Основниот за-
кон за здруженијата на граѓани — — 
Основен закон за здруженијата на граѓани 
Указ за прогласување-на Основниот за-
кон за јавните собранија — — — — 
Основен закон за јавните собранија — 
Указ за прогласување на Основниот за-^ 
кон за старателството — — - — — 
Основен закон за старателството — — 
Указ за прогласување на Законот за до-
датокот на деца — — — — — — 
Закон за додатокот на деца — — — — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за вое-
ните инвалиди од војните — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од војните — — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за меница 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за меница — — — — — — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Царинскиот закон 
Закон за измени и дополненија на Ца-
ринскиот закон — — — — — — — 747 
Указ за прогласување на Законот за про-
метот на стоки и вршењето на трговски 
услуги — — — — 
Закон за прометот на стоки и вршењето на 
трговски услуги — — — — — — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за орга-
низацијата на Југословенските железници 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за организацијата на Југословенските 
железници - —' — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за пре-
возот на железниците — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за превозот на железниците —- — 
Указ за прогласување на Основниот за-
кон за занаетчиските и другите определе-
ни видови задруги — — — — 

- 729 

732 

732 

732 
732 

734 
734 

735 
735 

739 
739 

739 

739 

746 

747 

- 749 

750 

752 

- 752 

757 

758 

7С 

7' 
П 

- 71 

- 760 
Обновен закон за занаетчиските и други-
те определени видови задруги — — — 

71 

Страна Стран; 
338. Указ за прогласување на Законот за из-

мени и дополненија на Законот за стан-
бените задруги — — — — — — — 7б 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за станбените задруги — — — — 76; 

339. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на 
добитокот — — — — — — — — 76 
Основен закон за мерките за унапредува-
ње на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот — — — — — 

340. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за ловството — — — — — — 
Основен закон за ловството — — — 

341. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за здравствениот надзор над пред-
метите за општа употреба — — 
Основен закон за здравствениот надзор над 
предметите за општа употреба — — — 

342. Указ за прогласување на Законот за про-
изводството и прометот на отрови — 
Закон за производството и прометот на 
отрови — — — — — — — — — 

343. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон 
за игрите на среќа — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за игрите на среќа — — — 

344. Указ за прогласување на Законст за из-
мени и дополненија на Законот за Југо-
словенската лотарија — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Југословенската лотарија — — 

345. Уредба за основање Југословенски коми-
тет за меѓународната хидролошка деценија 

346. Уредба за начинот на утврдување на ин-
валидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и постојаниот инвалидски до-
даток — — — — — — — — — 

347. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот бу-
џет за 1965 година за геолошко-рударски 
истражни работи — — — — — — 

348. Одлука за определување на височината 
на ортопедскиот додаток за воените ин-
валиди од војните — — — — — — 

349. Правилник за службената облека на ра-
ботниците запослени во лучките капета-
нии, капетаниите на пристаништа и уста-
новите за одржување пловни патишта 

350. Наредба за објектите во областа на сооб-
раќајот при чие финансирање нема да 
се врши издвојување средства на посеб-
на сметка ка ј Службата на општестве-
ното книговодство - — — — — — 

351. Упатство за користење на средствата на 
сојузниот буџет за 1965 година за унапре-

760 дување на земјоделството и шумарството 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и ОДГОРО!?СП уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


