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161. 
Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА 1956 ГОДИНА 

Биједќи го разгледа извештајот за политиката и 
дејноста на Сојузниот извршен совет во текот на 
1956 година Сојузната народна скупштина, на заед-
ничката седница на Сојузниот собор и на Соборот 
на производителите од 26 март 1957 година, донесува 

Р е з о л у ц и ј а 
Сојузната народна скупштина го прифаќа изве-

штајот на Сојузниот извршен совет и во потполност 
ја одобрува целокупната дејност и политиката што 
ја водеше Советот во текот на 1956 година во сите 
области на државниот и на општествениот живот 
на Федеративна Народна Република Југославија, 
како и во нејзината надворешна политика. 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 7 

29 март 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

162. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДВОКАТУРАТА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
Устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за адвокатург/га, што го усвои Со-
јузната народна скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 26 март 1967 година. 

ПР бр. 4 
29 март 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

На Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА 
Г л а в а п р в а 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Адвокатурата како јавна служба обезбедува да-
јрање правна помош на граѓаните, на установите и 
организациите заради остварување и заштита на 
нивните права и интереси засновани врз затоа. 

Адвокатите се здружени во организации засно-
вани врз начелата ва општественото управување. 

Член 2 
Адвокатурата ја вршат адвокати. 
Адвокатите во вршењето на адвокатурата се 

самостојни. 
Член 3 

Вршењето на адвокатурата опфаќа: 
1) давање правни совети; / 
2) застапување и одбрана на странки пред су-

дови или други државни органи, како и пред уста-
нови и организации; 

3) застапување на стра,нки во нивни правни 
зделки со други лица (склучување на договори и 
порамнувања, прием и исплата на пари, давање 
изјави, откази и др.); 

4) составување исправи (договори, тестаменти^ 
изјави и др.); 

5) составување поднесоци (претставки, молби 
и др.). 

Со прописи на Сојузниот извршен совет на 
адвокатите може да им се дозволи составување на 
определени јавни исправи. 

Член 4 
Со давање правна помош како со занимање мо-

жат да се занимаваат само а д в о к а т . 
Други лица можат да бидат полномошници на 

странки и бранители на обвинети само под условите 
што се пропишани со закон' за вршење на должно-
ста на полномошник, односно бранител. 

Народниот одбор на општината или на околијата 
може да установи посебна служба за давање правна 
помош на граѓаните, која може да го опфати дава-
њето на правни совети, составувањето на исправи 
и поднесоци ка-ко и застапувањето на граѓаните пред 
суд и други државни органи. 

Службата за правна помош во народен одбор 
можат да ја вршат правници што имаат најмалку 
три години пракса на правни работи, а застапува-
њето на странки може да им се довери само на адво-
кати врз основа на договор со народниот одбор. 

Ваква служба можат да организираат и опште-
ствени организации заради давање правна помош 
на своите членови. 

Адвокатот што работи во службата за правни по-
мош на народен одбор или на општествена органи-
зација ги има сите права и должности што се про-
пишани; со овој закон за адвокатите. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
црописа за службг/га за правна помош во народните 
одбори. 

Член 5 
Организации на адвокатите се адвокатските ко-

мори и Сојузот на адвокатските комори. 
Овие организации се осниваат за вршење на ра -

боти од општ интерес за адвокатурата и за нејзино-
то унапредување, како и/заради заштита на прав ата 
и интересите на адвокатите и адвокатските при-
правници. 

г 

Член 6 
Адвокатските комори и Сојузот на а1Двокатстгате-

жомори имаат својство на правно лице. 
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Член 7 
Адвокатските комори се 'задолжителни органи-

зации еа адвокатите. 
Коморите донесуваат свој статут што го потврду-

ва републичкиот извршен совет односно Извршниот 
ссзет на Автономна Покраина Војводина. 

Со статутот, во согласност со овој закон, ќе се 
пропише начинот на работата на органиве на комо-
рите, како и правата и должностите на адвокатите 
спрема комората. 

Член 8 
Со а.двокатската комора управуваат собранието, 

советот и управниот одбор. 
Во комората се формираат, к,ако посебни органи 

КОЈЅЈУ! гија за преглед на финансиското растење, дис-
циплински суд и ДИСЦИПЛИНСКИ обвинител. 

Управувањето со адвокатските комори се врши 
врз 1 га закон и статутите на коморите. 

Член 9 
Сојузот на адвокатските кокори е организација 

во која задолжително се здружуваат сите адвокат-
ски комови. 

Со про вилата на Сојузот на адвокатските комо-
ри, во согласност со овој закон, ќе се пропише начи-
нот на работата на Сојузот, како и правата и дол-
жностите на адвокатските комори к адвокатите 
спрема Со југе1 

Член 10 
оличниот извршен совет односно Извршниот 

сопот на Автономна Покраина Војводина врши над-
зор над законитоста на актите на органите на, комо-
рата што го подал ежу ваат на оценка од судот. Неза-
к о н и т о акти може ДВЈ ГИ поништи или укине извр-
шниот совет. 

Сза право му припаѓа на Сојузниот извршен 
СС 3 С I во поглед на ^законитите акти на Сојузот на 
адвокатските комори. 

Член 11 
Секретаријатот за правосудни работи на Сојуз-

ниот извршен совет и републичкиот и покраинскиот 
секретаријат за правосудна управа ја следат рабо-
тата на адвокатурата и прибавуваат податоци по-
требни за вршење надзор на извршните совети. 

Републичкиот и покраинскиот секретаријат за 
правосудна управа' можат да го запрат извршувањето 
на незаконитите акти на адвокатската комора што 
не подложуваат на оценка од судот, додека за нив 
не реши надлежниот извршен совет. Ова право му 
припаѓа и на Секретаријатот за правосудни работи 
на Сојузниот извршен совет во поглед на ^ закони-
тите акти на Сојузот на адвокатските комори. 

Г л а в а в т о р а 
ЗДОБИВАЊЕ СО АДВОКАТУРА 

Услови 
Член! 12 

Правото за вршење адвокатура се здобива со 
занишување во именикот на адвокатите. 

Именикот на адвокатите се води во секоја адво-
катска ксмора-

Управниот одбор на адвокатската комора ќе му 
издаде на секој адвокат адвокатска легитимација. 

Член 13 
Правото за запишување во именикот на адвока-

тите го има секој што 1М исполнува овие услови: 
1) да е југословенски државјанин; 
2) да е деловно способен; 
3) да завршил правен факултет; 
4) по завршениот правен факултет да ја вршел 

приправничката пракса пропишана со овој закон: 
5) да положил адвокатски или судиски испит; 
6) да не е во постојан службенички однос; 
Ђ да е достоен за довербата за вршење адво-

катура. 

Не е достојно за довербата за вршење адвокат 
тура лице што е порано осудувано за кривично дело 
што го прави морално неподобно за вршење адво-
катура или чија поранешна дејност не дава гарани 
ции дека совесно ќе ја врши адвокатурата или по-
кажува дека неговото примање во редовите на адво-
катите би било штетно за адвокатурата како јавеа 
служба. 

Член 14 
Редовните професори по правен науки на факул-

тетите можат да се здобијат со адвокатура без про-
пишаната приправничка пракса и адвокатскиот, од-
воено суданскиот испита 

Приправничка пракса 
Член 15 

Приправничката пракса трае три години. 
Од ова време приправникот мора да помине нај-

малку една година на пракса во адвокатска канце-
ларија и најмалку една година на пракса во суд (ре-
довен, стопански или воен). Една година пракса 
приправникот може да помине на правни работи во 
јавно или воено правобранителство, јавно или Боено 
обвинителство, во органи на државната управа, уста-
нови и општествени и стопански организации. 

Член 16 
Приправничката пракса можат да ја заменат: 
1) три години поминати на должноста судија (на 

редовен, стопански или воен суд), јавен или воен 
обвинител или негов заменик, јавен или воен право-
бранител или негов помошник, или вонреден про-
фесор или доцент по правни науки на факултетите; 

2) пет години поминати по завршениот правен 
факултет на правни работи во суд, обвинителство, 
правобранителство, во органи на државната управа, 
во адвокатска канцеларија, во установи и о-пште-
ствени и стопански организации, од кои најмалку, 
една година во адвокатска канцеларија, во суд, обви-
ните т е во или правобранителство. 

Член 17 
Потвр,да за приправничката пракса поминат,а во 

адвокатска канцеларија издава управниот одбор на 
адвокатската комора. 

Потврда за-; прип,равничката пракса во суд, 
обвинителство, правобранителство, во органи на 
државната управа, во установи и општествени и 
стопански организации како и за службата што ја 
заменува приправничката пракса (член 16) издава 
раководителот на односното надлетано, установа 
или организација. 1 

Управниот одбор на адвокатската комора може 
да одбие да издаде потврда за приправничката прак-
са ако утврди дека приправникот фактичко не вр-
шел пракса. Против решението на управниот од.сор 
со кое се одбива издавањето на оваа потврда мотке 
да се поведе управен спор. 

Адвокатски испит 
Член 18 

По за,вршената приправничка пракса приправни-
кот се здобива со правото да полага адвокатски 
испит. 

Приправникот мо;ке да полага адвокатски испит 
и по наполнетите две години приправничка пракса, 
ако една годи-на поминал на пракса во адвокатска 
канцеларија. 

Правото на полагање адвокатски испит го имаат 
и лицата што поминале на должностите и работите 
што Те з г 4 ' п р и п р а в н и ч а т а пракса (чт^н 16). 

Член 19 
Адвокатскиот испит се полага пред испитна ко-

мисија! што ја формира републичкиот, односно по-
краинскиот секретаријат за правосудна управа. 

Испитната комисија се состои од претседател и 
ОД четири члена. Најмалку еден член на комисијата 
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е адвокат од листата што ја утврдил управниот одбор 
на адвокатската комора. 

На адвокатскиот испит треба да се утврди дали 
кандидатот располага со достаточно теориско и прак-
тично знаење за вршење адвокатура. 

Член 20 
Адвокатскиот испит може да се полага најмногу 

трипати, шетајќи при тоа неположениот су,диски 
испит да се зема како неположен адвокатски испит. 

Член 21 
Поблиски прописи за програмата на испитот, 

пријавувањето на испитот, одобрувањето на полага-
н^ето на испитот, за составот и работата на испитна-
та комисија, за трошоците и таксите на испитот и за 
друИгге прашања што се однесуваат на полагањето 
на адвокатскиот испит донесува Секретаријатот за 
правосудни работи на Сојузниот извршен совет по 
сослушување на Сојузот на адвокатските комори. 

Запишување во именикот на адвокатите 
Член 22 

Барањето за запишување во именикот на адво-
катите му се поднесува на управниот одбор на адво-
катската комора на чие подрачје подносителот на 
барањето намерува да има адвокатска канцеларија. 

Подносителот е должен кон барањето да подне-
се докази дека ги исполнува условите за запишува-
ње во именикот на адвокатите (член 13 став 1 точ. 
2—6, чл. 14 и 16) и да го назначи местото во кое наме-
рува да отвори адвокатска канцеларија. 

За барањето решава адвокатската комора по 
постапката што ја определува овој закон-

Член 23 
За запишување во именикот на адвокатите по-

требно е управниот одбор и советот на адвокатската 
комора да се согласат дека подносителот на бара-
њето ги исполнува условите определени со овој 
закон. 

Постоењето на условите најпрво го оценува у-
правниот одбор, а потоа советот на адвокатската 
комора. 

Кога постои согласност на управниот одбор и на 
советот за основаноста на барањето, претседателот 
на управниот одбор ќе донесе решение подносителот 
на барањето да се запише во именикот на адвока-
тите. Ако таква согласност не постои, претседателот 
ша. управниот одбор ќе донесе образложено решение 
со кое се одбива барањето. 

Против решението на адвокатската комора со 
кое се одбива барањето за запишување во именикот 
ход адвокатите подносителот може да поведе управен 
бпор. 

Достојност за довербата за вршење адвокатура 
се утврдува врз основа на факти!, по слободна 
оценка. 

Член 24 ^ 
Пред разгледувањето на барањето за запишу-

вање во именикот на адеокатите претседателот на 
управниот одбор или членот на одборот што ќе 
34) определи тој може да побара од'подносителот да 
ти дополни доказите за своето право на запишу-
вање во именикот на адвокатите. 

Члан 25 
Ако управниот одбор во текот на разгледува-

њето на барањето најде дека постојат околности што 
би укажувале дека подносителот ме ги исполнува 
условите за запишување, ќе му доведи на еден член 
на одборот да ги испита овие околност^. Членот на 
управниот одбор е должен де му ви соопшти тие 
околности на подносителот на барањето. 

Подносителот на барањето има право во опре-
делениот срок да поднесе докаси што го потврду-
ваат неговото право на запишување. 

Во текот на оваа постапка членот на управниот 
одбор може да ги бара од подносителот на бара-
њето потребните известувања, определувајќи го сро-

кот за нивното поднесување, а може и самиот да 
прибира докази. 

Резултатите од испитувањето членот на управ-
ниот одбор ќе ги изнесе на седницата на управниот 
одбор. 

Член 26 
При оценувањето на основаноста на барањето 

советот може да побара управниот одбор повторно 
да ги испита фактите или да ги испита новите факти 
или да го дополни своето образложение, а може и 
самиот да спроведе иста постапка како и управниот 
одбор (чл. 24 и 25). 

Член 27 
Ако мислењето на советот за основаноста, на ба-

рањето за запишување се разликува од мислењето 
на управниот одбор, управниот одбор повторно ќе 
IX) разгледа барањето и разлозите што ги изнесоа 
советот. 

Член 28 
Решавањето за барањето за занишување во име-

никот на адвокатите ќе се одложи ако е против 
подносителот на барањето отворена истрага, а може 
да се одложи ако е против него наредено спроведу-
вање на извид или е поведена дисциплинска постап-
ка поради дисциплински престап. 

Член 29 
Ако адвокатската комора во срок од шест месеци 

не реши за барањето кон кое се приложени сите поч 
тревни докази (член 13 став 1 тон. 1—6, чл. 14 и 16), 
а не постојат услови за одлагање на донесувањето 
на одлука (член 28), подносителот на барањето може 
да поведе управен спор како да е одбиено неговото 
барање за запишување во именикот на адвокатите. 

Член 30 
Ако е барањето за запишување одбиено, ново 

барање може да се подаде кога ќе бидат исполнети 
законските услови за запишување. 

Ако е барањето за запишување одбиено поради 
тоа што подносителот не е достоен за довербата за 
вршење адвокатура, ново барање не може да и се 
подаде на ниедна адвокатска комора пред истекот 
на две години од донесувањето на решението со кое 
е одбиено барањето. 

Член 31 
- Ако по одобреното запишување се дознае дека 

не постоеле услови за здобивање со адвокатура 
(чл. 13, 14 и 16), управниот одбор на адвокатската 
комора ќе ја обнови постапката за запишување во 
именикот на адвокатите по своја иницијатива или 
по барање од советот или од републичкиот, односно 
покраинскиот секретаријат за правосудна управа. 

Во случајот од членот 13 став 1 точка 7 постап-
ката не може да се повтори ако изминале повеќе 
од две години од запишувањето во именикот на 
адвокатите. 

Во обновената постапка ќе се применуваат од-
редбите што важат за запишување во именикот на 
адвокатите. Врз основа на спроведената постапка ќе 
се реши дали поранешната одлука за запишување 
останува во сила или се укинува и се определува 
бришење на адвокатот од именикот на адвокатите. 

Член 32 
Адвокатот на кој му е одобрено запишување во 

именикот на адвокатите е должен пред претседате-
лот на управниот одбор на адвокатската комора да 
ја даде оваа свечена! изјава: 

„Свечено изјавувам дека должноста на адвокат 
ќе ја вршам совесно, дека во својата работа ќе се 
придржувам за Уставот, законите и статутот на ко-
мората и дека ири сите свои постапки ќе внимавале 
на угледот на адвокатурата"' 

Пред да ја положи свечената изјава адвокатот 
не може да врши адвокатски работи. 
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Г л а е в т р е т а 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА АДВОКАТИТЕ 

Член 33 
Адвокатот има право во гранично на законот 

'л примените овластувања да ги употреби сите прав-
ни средства за кол смета дека можат да и користат 
на странката што ја застапува. 

Во застапувањето и одбраната на странката адво-
катот е должен да постапува совесно и грижливо. 

Член-34 
Адвокатот е должен како тајна да го чува она 

што му го доверила странката. 
Адвокатот не може да биде сослушан како све-

док за она што му го доверила странката како на 
бранител во кривичната постапка, а во другите 
постапки адвокатот може да одбие да сведочи. 

Член 35 
Адвокатот може да И го откаже на странката 

застапувањето. И покрај отказот адвокатот мора да 
го продолжи застапувањето, ако е потребно од 
странката да се отстрани некоја штета, но најмногу 
еден ме-сец по соопштувањето на отказ-от. 

По престанокот на застапувањето адвокатот на 
странката аа нејзино барање ќе И ти предаде сите 
нејзини списи и исправи. 

Член 36 
Адвокатот слободно одлучува дали ќе и даде 

прави? полкот на странката што ќе му се обрне за 
оваз т.ОМ о ГАЛ 

А 'т зокатот е должен да го одбие давањето на 
прав,р а помош ако во истиот предмет ја застапувал 
противната странка тој или адвокат од истата кан-
целарија или кгпо адвокатски приправник работел 
к?.! адвокатот што ја застапувал противната странка 
или во истиот предмет веќе работел како с.удија, 
судија поротник, јавен обвинител, јавен правобра-
нител или извиден, односно истражен орган. 

Член 37 
Во застапувањето на странката адвокахот може 

да го замени адвокат или, во границите на законот, 
адвокатски приправник што работи во неговата 
канцеларија. 

Член 38 
Адвокат кг да биде притворен ниту ста-

вен во истражен, затвор поради кривично дело сто-
рено во вршењето на адвокатската должност, без 
претходно одобрување од советот на окружниот суд 
составе-н од тројца судии. 

Член 39 
Адвокатите се социјално осигурени согласно со 

постојните прописи. 
Член 40 

Адвокатот што е запишан во именикот на адво-
катите на една комора има п,раво да врши адвока-
тура на целата територија на Југославија. 

Член 41 
Адвокатот што е запиш,ан во именикот на адво-

катите на една адвокатска комора има право од таа 
комора да се испише и да се запише во именикот 
на адвокатите на друга адвокатск,а комора. Во тој 
случај другата адвокатска комора не ги испитува 
условите за запишување во именикот на адвокатите. 

Член 42 
Адвокат може да има најмногу два адво-катски 

приправничка и еден правник за вршење стручни 
оаботи во адвокатската канцеларија. 

Член 43 , 
Адвокатот е должен да овозможи приправникот 

што е кај него на пракса да се оспособи за вршење 
адвокатски раб-оти 

Адвокатот ќе му го пријави на управниот одбор 
на адвокатската комора секој прекин на праксата 
на приправникот што траел подолго од триесет дена. 

По барање од управниот одбор адвокатот е 
должен да поднесе извештај за текот и успехот на 
праксата на адвокатскиот приправник. Во секој 
случај адвокатот ќе го поднесе овој извештај кога 
приправникот ќе престане да ја врши ка ј него 
приправничката пракса. 

Член 44 
Адвокатот има право на наг.рада за својата ра-

бота како и право на надоместок на трошоците во 
врска со свршената работа. 

Сојузниот извршен совет по ^ сослушување на 
Сојузот на адвокатските комори ќе донесе прописи 
за наградите и за надоместокот на трошоците за 
работата на адвокатите. 

Во сопствен предмет адвокатот нема право на 
награда. 

Член 45 
Адвокатот што е определен да ја застапува 

странката бесплатно има право на награда според 
посебни прописи. 

Во поглед на наградата и трошоците на адво-
катот што е поставен за бранител по службена дол-
жност, важат одредбите од Законикот за кривична-
та постапка. 

Член 46 
Адвокатот може за напра-вените трошоци и за 

стасаната награда да се нам-ири од готовината што ја 
положила неговата странка или што ја примил за 
неа, ако меѓу адвокатот и странката не е нешто 
ДРУГО договорено. Во тој случај адвокатот е должен 
без одлагање да изврши пресметка со странката. 

Член 47 
Адвокатот во вршењето на адвокатурата може 

да се занимава исклучи-во со застапување на е,дна 
или повеќе стопански организации. 

Стопанските организации можат на адв-окатот 
што е нивни застапник да му плаќаат награда во 
определени месечни износи. 

Член 48 
Адвокатот слободно го определува местото во 

кое ќе беде седалиштето на неговата канцеларија. 
Адвокатот може да има само една канцеларија. 

Член 49 
Повеќе адвокати можат да имаат заедничка кан-

целарија. 
Меѓусебните права и обврски ова адвокатските 

што имаат заедничка канцеларија се утврдуваат 
со договор. 

Член 50 
Адвокатот што со договорот се обврзал да ра-

боти во службата за правна помош на народен од-
бор или на општествена организација или да за-
стапува една или повеќе стопански организации,' 
може да има своја канцеларија, а може да работи 
и во просториите на народниот одбор, односно на 
општествената или стопанската организација. 

Член 51 
Адвокатот може да го промени седалиштето на 

својата канцеларија. 
Кога адвокатот намерува да го промени ое-

далиштето на својата канцелари-ја претходно за 
тоа ќе го извести управниот одбор на адвокатската 
комора. 

Адвокатот може да го премести седалиштето 
на својата канцеларија по истекот на еден месец 
од известувањето дадено на комората. 

Член 52 . 
Адвокатот е должен да го стави својот потеше 

врз сакоја исправа ил,и поднесок што го составиш 
тој станот или што е составен во неговата кан-
целарија. 
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Член 53 
Секоја адвокатска канцеларија има свој назив 

и печат. 
Називот на канцеларијата мора да биде истак-

нат на зградата во која е сместена канцеларијата. 
Член 54 

Во називот н а својата канцеларија адвокатот 
може да ја иста.кне гргиќ ат л на правото во која 
се епецијализирал. 

Под кои услови му се признава на адвокат 
специјалногт ќе пропише Секретаријатот за пра-
восудни работи на Сојузниот извршел совет по 
сослушувана на Сојузот на адвокатските комори 

Член 55 
Во гран-иците определени со статутот адвокатот 

е должен на органите на комора.та да им дава из-
вестувања и податоци што се однесуваат на врше-
њето на неговите адвокатски работи. 

Г л а в а ч е т в р т а 
ЗАПИРАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА АДВОКАТУРАТА 

Запирање на вршењето на адвокатурата 
Член 56 

На адвокатот ќе му се запре вршењето на 
адвокатурата ако е против него отворена Р! страта. 

На адвокатот може да му се запре вршењето 
на адвокатурата ако е против нето, за дело што 
би го правело неподелен за вршење адвокатски 
работи, наредено спроведување извил или е по-
ведена дисциплинска постав-а поради дисциплин-
ски пресен или ако е сеновска постапката за 
запишувале во именикаг на адвокатите (член 31). 

Решението за запирање па вршењето адвока-
тура го донесува управниот одбор. Против ова 
решение не може да се поведе управен спор. 

Кота е против адвокат отворена истрага управ-
ниот од,бор ќе донесе решение !за запирање на 
адвокатурата во срок од три дена од доставува-
н, зто на решението за отворање на истрагата. 

Член 57 
Запирањето на вршењето адвокатура повлеку-

ва и запирање на вршењето должности во орга-
ните на адвокатската комора. 

Член 53 
Кога дисциплинската од,носно кривичната по-

стапка ќе биде правосилно запрена или кога ќе 
с таше правосилна ослободителната пресуда или 
друга п,ресуда која не повлекува престанок на пра-
вото на адвокатура или пресудата со која обви-
нението се одбива, освен пресудата со која обви-
нението се одбива поради нена,длежност, или кога 
во обновената постапеа (член 31) ќе се реши пора-
нешната одлука за запишување да останува во 
сила, адвокатот па кој му е запрено вршењето на 
адвокатурата може повторно да врши адвокатски 
работи како и должности во органите на адво-
катската комора 

Престанок на правото на адвокатура 
Член 59 

На адвокат му престанува правото на вршење 
адвокатура: 

1) ако загуби југословенско државјанство; 
2) ако би,де лишен ед деловна способност; 
3) ако би,де осуден на казната ограничување 

на граѓанските права; 
4) ако биде осуден на казната запрам да се за-

нимава со а,двокатура; 
5) ако биде осуден од дисципл,ински суд на 

казната губење право на адвокатура; 
6) ако самиот се откаже од вршењето на адвс-' 

натура; 
7) ако ве врши адвокатура без оправдана при-

чина непрекинато подолго од една гордана; 
8) ако стапи во постојан службенички однос. 

Член 60 
Решението за престанок на правото на адво-

катура во случаите од членот 59 тон. 6 до В од 
ОВОЈ закон го донесува управниот одбор на адво-
катската комора. 

Во другите случаи од членот 59 на овој закон 
управниот о,дбор врз оснива на правосилна одлу-
ка ќе донесе решение за бришење на адвокатот 
од именикот на адвокатите. 

Против овие решенија на управн,иот о збор 
може да се поведе управен спор. 

Член 61 
Адвокат не може да врши адвокатура, 
Ј) во случај на губење на државјанството, с,л 

дезсѓ кога е со правосилна одлука утврдено гу-
бењето на д,ржавја,нството; 

2) во случај на лишување од деловната спо-
собност, од денот кога е правосилно реше,но за 
лишувањето од деловната способност; 

3) во случаите на осуда на казната ограничу-
вање на граѓанските права, на казната забрана да 
се занимава со адвокатура и на казната губење 
на правото на адвокатура, од денот на правосил-
носта на судската пресуда; 

4) во случај ма ста-пување во постојан слу-
жбенички однос од делат на стапувањето на дол-
жност, 

Во другите случаи адвокатот не може да врши 
адвокатура од денот т:а достасувањето на реше-
нието на управниот одбор за престанок на правото 
на адвокатупа. 

Член 62 
Адвокатот на КОЈ му ПОЗИТЕ 1 л о правото на 

адвокатура не може да бара повторно да се за-
пише во именикот на адвокатите: 

1) во случај на осуда на казната ограничување 
на граѓанските ггоава или на казната забрана да се 
занимава со адвокатура, пред да биде оваа казна 
издржана или оро стена; 

2) со случај на осуда н,а дисци-плинската ка-
зна губење на правото на ад-вокатура, пред да биде 
оваа казна издржана; ' 

3) во случај на откажување од вршењето на 
адво,натура или исвршење па адвокатура без о-
пра,в,дан разлог, пред да истечат шест месеци од 
денот на донесувањето на реше-н,ието за престанок 
на адвокатурата. 

Во другите случаи адвокатот на кој му пре-
станало правото на адвокатура може да бара пов-
торно да се запише во именикот на адвокатите кога 
ќе престапат разлозите поради кои настапил, пре-
станокот на адвокатурата. 

За барањето за ново запишување ќе се ре-
шава според одредбите од чл. 22—29 од овој з а к е 

Член 63 
Надлежните органи се должни да го известат 

управниот одбор на адвокатската к-скмора за по-
ведувањето на кривична постапка, за отворањето 
на истрага и за донесувањето на осудат е л на пре-
суда против адв-окатот. Овие органи се исто така 
должни да го известат управниот одбор кога ќе 
бидо донесена одлука со која правосилно се завр-
шува кривичната постапка. 

Г л а в а п е т т а 
АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ 

Запишување во именикот на адвокатските 
приправници 

Член 64 
Адвокатски приправник стану,ва лицето што 

ќе беде запишано во именикот на адвокатските 
приправници. 

Им:.инж на а,дво-катските приправници со води 
во се::о^а адвокатска комо-ра. 

Упр ав,ниот одбор на адвокатската комора ќе 
му издаде на секој адвокатски приправник леги-
тимација на адвокатски приправник. 
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Член 66 
Запишување во именикот на адвокатските при-

правници може да бара секој што ги исполнува 
Авне услови: 

1) да е југословенски др-жавјанин; 
2) да е деловно способен; 
8) да завршил правен факултет; 
4) да не е во постојан службенички однос. 
Запишување во именикот на адвокатските 

приправници не може да бара лице што е осудено 
на казната ограничување на граѓанските права, 
додека трае таа казна, како ви лице што ги испол-
нува условите за запишување во именикот на ад-
вокатите. 

Член 66 
Барањето за запишување во именикот на адво-

катските приправници му се поднесува на управ-
ниот одбор на адвокатската комора на чие по-
драчје е седеалиштето на адвокатската канцеларија 
во која подносителот на барањето ќе биде на 
пракса. 

Член 67 
За запишувањето во именикот на адвокатските 

приправници решава управниот одбор на адвокат-
ската комора.. Против решението на управниот од-
бор со кое се одбива барањето за запишување под-
носителот може да поведе управен спор. 

За запишувањето во именикот таа адвокатските 
приправници согласно ќе се применуваат одредби-
те од овој закон за постапката пред управниот од-
бор за запишувањето во именикот на адвокатите. 

Член 68 
Ако по одобреното запишување во именикот 

иа адвокатските приправници се обнови постап-
ката за запишување (член 31) и во таа постапка 
се утврди дека лицето запишано во именикот, на 
адвокатските приправници не ги исполнувало усло-
вите за запишување, времето поминато на пракса 
не се засметува во приправничката пракса. 

Права и должности 
Член 60 

Адвокатскиот приправник е должен во текот 
на приправничката пракса да работи на сите ад-
вокатски работи што ќе му бидат доверени од 
страна на адвокатот. 

Адвокатскиот приправник не може самосто-јно 
и за своја сметка да врши адвокатски работи. 

Член 70 
Адвокатскиот приправник е овластен да го за-

менува само адвокатот кај кого е на пракса^ и тоа 
во границите што ги определува законот. 

Адвокатскиот приправник што во застапува-
њето го заменува адвокатот, е должен да работи 
по упатствата и во рамките на овластувањата што 
ги добива од адвокатот. 

Адвокатскиот приправник може да го замену-
ва адвокатот ка ј кого е на пракса и кога е овој 
овластен да замени друг адвокат 

Адвокат,скиот приправник не може да го заме-
нува адвокатот во застапувањето на странката чиј 
противник застапувал адвокатот ка ј кого при-
правникот порано бил на пракса. 

Член 71 
Адвокатскиот приправник е должен како тајна 

да го чува она што го дознал во вршењето на 
својата должност. 

Адвокатскиот приправник не може да биде со-
слушан како св-едок за она што му го доверила 
странката како на заменик на бранителот во кри-
вичната постапка, а во другите постапки адвокат-
скиот приправник може да одбие да сведочи. 

Член 72 
Адвокатскиот приправник е должен во срок 

од три години по здобивањето со правото за по-

лагање адвокатски испит да го положи овој испит 
(член 18 став 1). 

Управниот одбор на адвокатската комора од 
оправдани причини може да го продолжи овој 
срок уште за две години. 

Член 73 
Адвокатскиот приправник има право да ја 

менува адвокатската канцеларија, за што е должен 
да IX) извести управниот одбор на адвокатската 
комора. 

Ако адвокатскиот приправник склучил нов до-
говор со адвокат што има седалиште на канцела-
ријата на подрачје на друга адвокатска комора, тоЈ 
е должен да се испише од именикот на адвокат-
ските приправници на досегашната комора и да 
се запише во именикот на адвокатските приправ-
ници од другата комора. Во тој случај другата ад-
вокатска комора не испитува дали постојат услови 
за запишување во именикот. 

Член 74 
Адвокатскиот припраЕник што поминал една 

година на пракса во адвокатска канцеларија има 
право да бара да биде упатен на пракса во суд. 

Адвокатскиот приправник ќе му се обрне преку 
адвокатската комора на републичкиот, односно по-
краинскиот секретаријат за правосудна управа, 
кој ќе го постави адвокатскиот приправник во о-
цределен суд и ќе му определи звање и плата спо-
ред позитивните прописи. 

Член 75 
Адвокатскиот приправник ги има сите права 

што според позитивните прописи им припаѓаат на 
лицата во работен однос. 

Платата на адвокатскиот приправник не може 
да биде помала од почетната плата на с у д с к и о т 
приправник. 

Престанок на праксата во адвокатска канцеларија 
Член 76 

На адвокатски-от припр-авник му престанува 
приправничката пракса и ќе се брише од именикот 
на адвокатските приправници: 

1) ако загуби југословенско државјанство; 
2) ако биде лишен од деловна способност; 
3) ако биде осуден на казната ограничување 

на граѓанските права; 
4) ако стапи во постојан службенички однос; 
5) ак-о самиот побара бришење од именикот на 

адвокатските приправниц,и; 
6) ако за време од шест месеци без оправдана 

причина не врши пракса ка ј адвокат; 
7) ако со пресуда на дисциплинскиот суд му 

е изречена казната бришење од и.меникот на адво-
катските приправници; 

8) ако во определениот срок не го положи ад-
в-окатскиот испит (член 72) или ако и по трет пат 
не го положи овој испит; 

9) ако без оправдани прич,ини в-о срок од две 
години по положениот адвокатски испит не побара 
запишување во имен-икот на а,двокатите, а во секој 
случај, ако ова запишување не го побара во срок 
од три години. 

Праксата во адвокатската канцеларија преста-
нува и кога е одбиено барањето на адвокатскиот 
приправник за запишување во именикот на адво-
катите. 

Член 77 
Адвокатскиот приправник на кој му престанала 

праксата во адвокатска канцеларија (член 76) ад 
може да бара повторно да се запише во именикот 
на адво,катските приправници: 

1) во случај на осуда на ка-зната ограничување 
на граѓанските права или на дисциплинската ка -
зна бришење од именикот на адвокатските при-
правници, пред да биде оваа казна издржана; 

2) во случајот од членот 76 став 1 точка 6 од 
овој закон, пред да изминат шест месеци од донв-
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сукањето на решението за престанок на приправ-
ничката пракса. 

Адвокатскиот приправник на кој му преста-
нала праксата според членот 76 став 1 точ". 8 и 9 
и став 2 од овој за.кон не може повеќе да бара 
да се запише во именикот на адвокатските при-
правници. 

Во другите случаи адвокатскиот приправник 
на кој му престанала праксата во адвокатска кан-
целарија може да побара повторно да се запише 
во имени-кот ј на адвокатските приправници кога 
ќе престанат 'причините поради кои настапил пре-
станокот на праксата. 

За барањето за ново занишување ќе се решава 
спо-ред одредбите на членот 67 на овој закон. 

Во поглед на престанокот на праксата во ад-
вокатска канцеларија согласно ќе се применуваат 
одредбите од чл. 60 и 61 на овој закон. 

Член 78 
Адвокатскиот приправник на КОЈ му преста-

нала праксата во адвокатска канцеларија поради 
вршењето на задолжителна пракса во суд и кој 
повторно се враќа на пракса во а.двокатска кан-
целарија, не мора да бара ,ново запишување во 
именикот на адвокатските приправници, туку за 
тоа само ќе ја навести адвокатската комора на која 
и п о т а "'а 

Член 79 
Управниот одбор на адвокатската комора може 

да му го прокапе на адвокатскиот приправник 
про а ото да го заменува адвокатот во застапува-
њето ако е прот,ив припра.вникот поведена кри-
вична или дисциплинска постапка. О.ваа одлука на 
управн.иот одбор е ко.нечна и против неа не може 
та се пег е-д о управен спор. 

Г л а в а ш е с т а 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТУРАТА 

Основање и членст,во на адвокатската комора 
Член 80 

Адвокатските комори се основаат на подрачје-
то па народните републики, како и на подрачјето 
на Автономна Покраина Војводина. 

Чненови на комората се адвокатите што им е 
седапиштето на канцеларијата на подрачјето на 
комората. 

Адвокатската комора ја претставува претсе-
далетот на управниот одбор на комората. 

Собрание на адвокатската комора 
Член 81 

Собранието на адвокатската комора го сочи-
нуваат членовите на комар ата. 

Членовите на комората имаат право да прису-
ствуваат на собранието на комората, да избираат 
органи на комората и да бидат избрани во орга-
ните на комората, на собранието да по,днесуваат 
предлози, да земаат збор и да гласаат за сите пра-
шања што се ставени на дневен ред. 

Членовите на комората на кои им е заорено 
вршењето на адвокатурата немаат право на гла^ 
на собранието. 

Член 82 
На собранието на адвокатската комора уче-

ствуваат и претставници на адвокатските приправ-
ници. Тие имаат право да земаат збор по сите 
прашања што се ставени на дневен ред, но немаат 
право на глас. 

Претставниците на адвокатските приправници 
ш избира организацијата на адвокатските при-
правници. 

Со статутот на комората ќе се определи бројот 
на претставниците на адвокатските приправници 
на собранието на комората. 

Член 83 
Собранието на адвокатската комора: 
1) расправа за сите прашања што се од инте-

рес за правилното вршење на адвокатурата и за 

положбата на адвокатите и адвокатските приправ-
ници и за тоа донесува заклучоци и препораки; 

2) го утврдува статутот на комората; 
0) донесува правилник за работата на собра-

нието; 
4) избира претседател, заменик претседател и 

членови на управниот одбор; 
5) избира определен број членови на советот, 
6) избира претседател, заменик претседател и 

судии на дисциплинскиот суд,' како и дисциплин-
ски обвинител и негови заменици; 

7) избира чле.нови на комисијата за преглед 
на финансиското работење; 

8) ја утврдува листата на адвокатите што ќе 
вршат должност на членови на дисциплинскиот 
совет на врховниот суд; 

9) врши и други работи определени со статутот. 
Член 84 

Собранието на адвокатската комора е редовно 
и вонредно. 

Редовното собрание се состанува еднаш годи-
шно 

вонредно собрание може да сви,ка советот или 
управниот одбор на своја иницијатива или по ба-
рање на една третина од млеко?ита на собраниево. 

Член 85 
Кога собранието ќе го разреши целиот управен 

одбор на адвокатската комора или поодделни Е-, -
тови членови или кога ќе ги разреши членовиве 
на советот што ги избира тоа, членовите на -
еди-п ланскиот суд, дисциплинскиот обвинител 
неговите заменици или членовите на комисија^ . 
за преглед на фи,нансиското ра-ботење, ќе се т р о -
шат Н Р̂И избори на истото собрание. 

Согет на адвокатската комора 
Член 86 

Советот на адвокатската комора го сочинуваат. 
1) членовите што ги избира републичкото на-

родно собрание односно Народната скупштина на 
Автономна Покраина Војводина од редовите на 
правниците и јасните работници што можат да 
придонесат за работата на советот; 

2) членовите од редот на адвокатите, што ги 
избира собранието па адвокатската комора; 

3) еден претставник на адвокатските приправ-
ници, што го избира организацијата на адвокат-
ските пр ипр ав ници 

Претседателот на управниот одбор на адво-
катската комора според својата положба е ЧЈ-ЗР 
на советот. Другите членови на управниот одбс", 
не М О У - Р Т да бидат избирани за членови на ссзетг'. 

Член 87 
Советот н,а адвокатската комора: 
1) ги претресува прашањата од општо значење 

за адвокатурата и за тоа му дава препораки на 
управниот одбор и им подава предлози на надле-
жните државни орган:!; 

2) се грижи за унапредување на адвокатурата 
и за тоа донесува заклучоци; 

3) учествува во донесувањето на одлуки за за-
пишување во именикот на адвокатите; 

4) избира од своите редови еден член и негов 
заменик во Сојузот на адвокатските комори; 

5) врши други работи определени со овој за-
или со статутот на комората. 

Член 88 
Бројот на членовите на советот го утврдува 

републичкото народно собрание, односно Народната 
скупштина на Автономна Покраина Војводина по 
предлог џд надлежниот извршен совет. 

Бројот на членовите на советот не може да 
биде помал од осум ниту поголем од дваесет, вклу-
чувајќи го во овој . број претседателот на управ-
ниот одбор на адвокатската комора и претставни-
кот на адвокатските приправнички. 

Републичкото народно собрание, односно На-
родната скупштина на Автономна Покраина Во 
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водиш ги избира половината од членовите на со-
ветот. 

Член 80 
Членовите на сов-етот се избираат на три го-

дини. 
Пред истекот на ова време членовите на со-

ветот можат да бидат разрешени од страна на де-
лото што ги избрало. 

Член 90 
Советот донесува одлуки на седници. 
Советот полноважно решава ако е присутно 

мнозинството од неговите членови, а одлуките ги 
донесува со мнозинство на гласови од присутните. 
Кога советот учествува во донесувањето на од-
лука за за-пишување во именикот на адвокатите 
и кога избира свои претставници во Сојузот на 
адвокатските комори, одлуката на советот е пол-
новажна ако за неа гласало мнозинството на не-
говите членови. 

Советот може да формира комисии за подго-
твување и проучување на прашана од својата над-
лежност. 

Одлуките на советот ги потпишува претседа-
телот. 

Член 92 
Членовите на советот помеѓу себе избираат 

претседател, заменик претседател и секретар. 
Претседателот на управниот одбор не може да 

биде избиран за претседател на советот. 
Претседателот на советот ги свикува седниците 

и раководи со работата на седниците. Претседате-
лот ги свикува седниците по своја иницијатива 
или по барање на управниот одбор или на една 
третина од членовите на советот. 

Управен одбор на адвокатската комора 
Член 92 

Управниот одбор на адвокатската комора ГЈ 
сочинуваат адвокатите што ги избира собранието 
на адвокатската комора и претставниците на ад-
вокатските приправници што ги избира органи-
зацијата на адвокатските приправници,. 

Со статутот на комората се утврдува бројот 
на членовите на управниот одбор како и бројот 
на претставниците на адвокатските приправници 
во управниот одбор. 

Член 93 
Управниот одбор на адвокатската комора: 
1) соработува со советот во подготвување и 

донесување на препораки и предлози за прашања 
од општо значење за адвокатурата; 

2) ја следи работата на адвокатите и адвокат-
ските приправници и презема мерки за правилно 
вршење на адвокатурата; 

3) се грижи за стручното усовршување на ад-
вокатите и адвокатските приправници; 

4) учествува во донесувањето на одлуките за 
запишување во именикот на адвокатите и решава 
з 1 запишувањето во именикот на адвокатските 
п ^правници; 

5) избира од своите редови еден член и негов 
з -меник во Сојузот на адвокатските комори; 

6) ги извршува одлуките и заклучоците на со-
бран,ието; 

7) ги извршува заклучоците на советот доне-
сени во рамките на делокругот утврден со за-
конот или статутот; 

81 врши и други работи определени со овој 
з?хо:т ш л со статутот на комората. 
г за преглед на финансиското работење 

Член 94 
Комисијата за преглед на финансиското ра-

ботење го прегледува паричното работење на 
управниот одбор и завршната сметка и за својот 
наод му поднесува секоја година извештај на - со-
бранието на адвокатската комора 

Комисијата за преглед на финансиското рабо-
теле се состои од три члена. 

Дисциплински суд 
Ч"тен 95 

Дисциплинскиот суд им суди на адвокатите и 
на адвокатските приправници за потешки повреди! 
на должноста и угледот на адвокатурата. 

Член 96 
Д,исциплинскиот суд на адвокатската комора се 

состои од претседател, негов заменик и од по-
гребен број членови. 

Дисциплино кио т суд суди во совет од три члена, 
Претседателот на дисциплинскиот суд го опре-

делува составот на советот на дисциплинскиот суд. 
Член 97 

Членовите на. дисциплинскиот суд од редот на 
адвокатите се избирае/г на три години. Тие мо-
жат да бидат разрешени од должноста и пред 
истекот на овој срок со одлука на собранието на 
адвокатската комора. 

Кога дисциплинскиот суд му суди на адво-
катски приправник, еден член на советот се опре-
делува од листата што ја утврдила организацијата 
на адвокатските приправници. 

Дисциплински обвинител 
Член 98 

Дисциплинскиот обвинител поведува дисци-
плинска постапка, го застапува обвинението на пре-
тресот пред дисциплинскиот суд, изјавува жалба и 
презема во дисциплинската постапка други дејстви-
ја на кои е според законот овластен. 

Замениците на дисциплинскиот обвинител во 
дисциплинската постапка ги имаат истите права 
и должности како и дисциплинскиот обвинител и 
работат по негови упатства. 

Сојуз на адвокатските комори 
Член 99 

Сојузот на адвокатските комори ја претставува 
во земјата и во странство адвокатурата на Југо-
славија, ја ускладува работата на адвокатските 
комори по прашањата што се од општ интерес за 
адвокатурата и за овие прашања им дава препо-
раки на адвокатските комори и предлози на над--
лажните државни органи. 

Член 100 
Сојузот на адвокатските комори работи во пле-

нум и преку "своето претседателство. 
Пленумот на Сојузот на адвокатските комори 

го сочинуваат по еден член на советот и управниот 
одбор на секоја адвокатска комора. 

Членовите на пленумот се избираат на време од 
три години, а можат да бидат разрешени и пред 
истекот на овој срок од органите што ги избрале. 

Член 101 
За вршење на текуштите работи на Сојузот и 

за подготвување седниците на пленумот членовите 
на пленумот избираат свое претседателство од ре-
дот на своите членови адвокати. 

Претседателството на Сојузот го сочинува прет-4 
седател на Сојузот, еден или повеќе негови заме-
ници и секретар. 

Претседателот на Сојузот го претставува Ски 
јузот на адвокатските комори. 

Член 102 
Седниците на пленумот ги свикува претседате-

лот на Сојузот по своја иницијатива, по варење на 
една третина од членовите на пленумот или по 
барање на советот чили управниот одбор на една 
адвокатска комора. 

Пленумот полноважно решава со мнозинство 
гласови на сите членови. 

Одлуките на Сојузот ги потпишува претседа-
телот. 
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Член 103 
Правилата на Сојузот ги донесеа пленумот. 

Со правилата на Сојузот на адвокатските комо-
р а покрај останатото, се утврдува колкав е уделот 
на секоја адвокатска комора во подмпрувгљето на 
трошоците за работењето на Сојузот. 

Г л а в а с е д м а 
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА АДВОКА-

ТИТЕ И НА АДВОКАТСКИТЕ ПРИПРАВНИЦИ 
Услови на одговорноста и дисциплински казни 

Член 104 
Адвокатите и адвокатските приправници одго-

вараат дисциплински според одредбите од овој занон 
за повреди на своите должности и за нарушување 
угледот на адвокатурата. 

За потешки повреди на должноста и угледот на 
адвокатурата (дисциплински престапи) адвокатите 
и адвокатските приправници одговараат пред дисци-
плинскиот суд на адвокатската комора. 

За помали повреди на должноста и угледот на 
адвокатурата адвокатите и адвокатските приправ-
ници одговараат пред комисија од три члена што 
ја определува управниот одбор од редот на своите 
членови. 

Член 105 
Како потешки повреди на адвока.тските дол-

жности и угледот на адвокатурата од страна на 
адвокатот ќе се смета особено: 

1) ако адвокатот, во случај на законски пречки, 
на недозволен начин постигнал запишување во име-
никот на адвокатите; 

2) ако сторил кривично дело од таква природа 
да доаѓа во прашање достојноста за довербата за 
натамошно вриење на адвокатурата, 

3) ако за време на запирањето на адвокатурата 
врши адвокатски работи или таа мерка ја изигрува 
на кој и да е начин; 

4) ако противно на законот посредува кај др-
жавните органи или кај установите што вршат 
јавна служба, или недостојно истапува пред овие 
органи односно установи; 

5) ако очигледно несовесно ги врши адвокат-
ските работи, а особено ако несовесно или неструч-
но ги застапува странките; 

6) ако несовесно ги врши работите на презема-
тел на адвокатска капцелѓорија и така им нанесе 
поголема штета на наследниците или на фамилии 
јата на адвокатот чија канцеларија ја презел; 

7) ако ја повреди должноста за чување на тај-
ната: 

8) ако противно на позитивните прописи побара 
награда од странката што е должен да ја застапува 
бесплатно, или ако бара или прими награда пого-
лема отколку што е пропишано во тарифата, а осо-
бено ако договори награда според успехот во заста-
пувањето; 

9) ако несовесно го води материјалното рабо-
тење на странката, а особено ако на странката без 
оправдана причина не и положи пресметка или не 
и ги исплати парите што за нејзина сметка ги 
примил; 

10) ало на јавна продажба на која го застапува 
довери-телот купи за своја сметка или за сметка 
на свои роднини предмети што се продаваат или 
тоа го ех ери за сметка на други лица противно 
на налозите и интересите на застапуваната странка; 

11) ако бара клиенти на очигледно недостоен 
начин, или потпомага надриписарство или држи 
филијала ма својата канцеларија; 

12) ако за подолго време не ш извршува мате-
ријалните сбвчс 'и што произлегуваат од членството 
во комората или обврските од социјалното осигуру-
вање; 

13) ако потешко ги повреди законските обврски 
спрема прил;згг;:т:'кот што е кај него па пракса: 

14) ако потешко ги повреди своите должности 
спрема органите на адвокатската комора; 

Член 106 
Како потешки повреди на должности и угледот 

на адвокатурата од страна на адвокатски приправ-
ник ќе се смета особено: 

1) ако фактичко не врши пракса во адвокатска-
та канцеларија; 

2) ако потешко ги повреди своите законски об-
врски спрема адвокатот кај кого е на пракса; 

3) ако адвокатските работи ги врши самостојно 
и за своја сметка. 

Како дисциплински престапи на адвокатските 
приправници ќе се сметаат и престапите од членот 
105 на овој закон, ако адвокатскиот приправник 
може да ги стори со оглед на овластувањата што 
му се признаени со закон. 

Чле,н 107 . 
За помали повреди на должноста и угледот на 

адвокатурата може да му се изрече на адвокатот 
опомена или парична казна од 1.000 до 10.000 д 1-
нари. 

За дисциплински престапи на адвокатот можм? 
да му се изречат овие казни: 

1) укор; 
2) парична казна од 3.000 до 30.000 динари; 
3) губење на правото на адвокатура од 

месеци до пет години 
Член 108 

За помали повреди на должноста и угледот на 
адвокатурата на адвокатскиот приправник може да 
му се изрече опомена или парична казна до 1 
динари. 

За дисциплински престапи на адвокатскиот 
приправник можат да му се изречат овие ка?гл: 

1) укор; 
2) парична казна од 500 до 5.000 динари1 

3) бришење од именикот на адвокатските при-
правници за време од шест мес?тттт до две години. 

Член 109 
При определувањето на казната за дисциплин-

ски престап судот ќе ги земе предвид сите окол-4 
ности од кои зависи видот и височината на казна-
та, а особено големината на штетата што настапи-
ла, побудите поради коп е извршен престапот 
и дали адвокатот, односно адвокатскиот приправ-
ник порано бил осудуван за дисциплински престап, 
а при изрекувањето на паричка казна и имот^"^ 
прилики. 

Член НО 
Кога е за дисциплински престап изречена па-

рична казна, во пресудата ќе се определи срокот 
за плаќање, кој не може да биде покус од петнгест 
дена ниту подолг од три месеци 

Во оправдани случаи дисциплинскиот суд 
да дозволи паричната казна да се исплати во рати. 
Во тој случај судот ќе го определи начинот на 
отплатувањето и срокот на исплатата, кој не може 
да биде подолг од една година. 

Паричната казна се наплатува во корист на 
адвокатската комора. 

Правосилната пресуда на дисциплинскиот суд 
и правосилната одлука на комисијата од управниот 
одбор4 за изречената парична казна можат да се 
извршат според правилата на извршната постапка 

Член 111 
Адвокатот на кој му е изречена казната губење 

право на адвокатура не може да врши адвокатура 
на целата територија на Југославија. 

Адвокатскиот приправник на кој му е изречена 
казната бришење од именикот на адвокатските при-
правници не молев за време на траењето на казната 
да се запише во именикот на адвокатските приправ-
ници на ниедна адвокатска комоо^ па територи-
јата -на Југ печеви!а. 
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Дисци,плинскиот суд на адвокатската комора 
што ги изрекол овие казни ќе ги извести за тоа сите 
адвокатски комори. 

Поведување на дисциплинска постапка 
Член 112 

Дисциплинска постапка поведува дисциплин-
скиот обвинител штом ќе дознае дека е извршен 
дисциплински престап. 

Дисциплинскиот обвинител поведува дисциплин-
ска постапка по своја иницијатива или на бара-
ње од управниот одбор на комората или од репуб-
личкиот, односно покраинскиот секретар за право-
судна управа. 

Член 113 
Кога ќе ја пси^еде дисциплинската постапка 

дисциплинскиот обвинител ќе го извести за тоа 
обвинетиот, ќе му соопшти за кое дело е поведена 
постапка против него и ќе го повика во определе-
ниот срок писмено да ја изнесе својата одбрана. 

Дисциплинскиот обвинител може во текот на 
целиот извид да го сослуша обвинетиот. 

Дисциплинскиот обвинител е овластен да пре-
зема и други дејствија во постапката со цел за утвр-
дување на фактите што го товарат обвинетиот тгг^о 
и на фактите што му користат. 

Член 114 
адвокатот на кој му престанало правото на 

адвокатура поради одрекување од вршењето на 
адвокатура или поради невршење на адвокатура 
може да биде дисциплински осуден ако е дисци-
плинската постапка поведена пред да е донесено 
решението за престанокот на адвокатурата. 

Оваа одредба согласно ќе се применува и на 
адвокатскиот приправник на кој му престанала 
приправничката пракса според одредбава на чле-
нот 76 став 1 точ 4, 5 и 6 од овој закон. 

Член 115 
Откако ќе ги спроведе потребните извиди, дисци-

плинскиот обвинител подигнува обвинителен акт. 
Против обвинителниот акт не може да се под-

несе приговор. 
Ако дисциплинскиот обвинител, што сгм ја по-

вел дисциплинската постапка, смета дека нема 
основ за гонење, ќе ја запре постапката, а ако по-
стапката ја повел на барање од управниот одбор 
или од републичкиот или покраинскиот секретар за 
правосудна управа ќе побара дисциплинскиот суд 
да реши за запирање на постапката 

Постапка пред судот 
Член 116 

Дисциплинскио,т суд може во седница на совет 
да донесе решение да се запре постапката поради 
тоа што делото кое е предмет на обвинението не е 
дисциплински престап или што постојат околности 
што ја исклучуваат дисциплинската одговорност 
или што нема достаточно докази дека е обвинетиот 
основано сомнителен за делото што е предмет на 
обвинението. 

Ако дисциплинскиот суд најде дека е сторена 
помала повреда на должноста или угледот на.адво-
катурата, може за оваа повреда сам да изрече ка -
зна или предметот да И го отстапи на комисија од 
управниот одбор на адвокатската комора. 

Дисциплинскиот суд може да му го врати обви-
нението на дисциплинскиот обвинител со барање 
да се дополнат извидите. 

Ако дисциплинскиот суд смета дека е делото 
што е предмет на обвинението кривично дело, ќе 
го извести за тоа надлежниот јавен обвинител. Во 
тој случај дисциплинскиот суд може да застане со 
судењето -додека кривичната постапка правосилно 
не се заврши. 

Решенијата од ст. 1 и 2 на овој член дисци-
плинскиот суд ќе им ги достави на обвинетиот, на 
дисциплинскиот обвинител и на републичкиот од-
носно покраинскиот секретар за правосудна управа 

Член 117 
Ако дисциплинскиот суд не ја запре дисциплин-

ската постапка или не му го врати обвинителниот 
акт на дисциплинскиот обвинител, ќе нареди обви-
нителниот акт да му се достави на обвинетиот за-
едно со потапата за прегрее. 

Претрес може да се одржи иако обвинетиот, кој 
е уредно повикан, не е присутен, а својот изоста-
нок не го оправдал. 

Претресот ќе се одложи ако дисциплинскиот 
обвинител не е присутен. 

ЕЈ постапката пред судот дисциплинскиот об-
винител не може да се отк,аже од обвинението ако 
е постапката поведена на барање од управниот од-
бор или од републичкиот, односно покраинскиот се-
кретар за правосудна управа. 

Пресудата на дисциплинскиот суд секогаш ќе 
им се достави на обвинетиот, на дисциплинскиот 
обвинител и на републичкиот, односно покраинскиот 
секретар за правосудна управа. 

Член 118 
Во дисциплинската постапка не можат да се 

расправаат барања за надоместок на штета сторена 
со изв,ршувањето на дисциплински престап. 

Жалба и барање за заштита на законитоста 
Член 119 

Против пресудата на дисциплинскиот суд хможат 
да изјават жалба обвинетиот, дисциплинскиот обви-
нител и републичкиот, односно покраинскиот секре-
тар за правосудна управа. Дисциплинскиот обвини-
тел и републичкиот, односно покраинскиот секретар 
за правосудна управа можат да изјават жалба и 
против решенијата на дисциплинскиот суд од ст. 1 
и 2 на членот 116 од овој закон. 

Ако пресудата на дисциплинскиот суд му е из-
речена на адвок,атски приправник, жалбата може 
да ја изјави и организацијата на адвокатските при-
правници. 

Жалбата му се поднесува на републичкиот вр-
ховен суд, односно на Врховниот суд на Автоном-
на Покраина Војводина5 преку дисциплинскиот суд 
во срок од петнаесет дена од доставувањето на 
одлуката. 

Врховниот суд решава во совет од пет членови, 
од кои претседателот на советот и двајца членови 
се судии од тој суд а двајца членови адвокати од 
листата што ја утврдило собранието на адвокат-
ската комора. Кога врховниот суд решава за жал-
бата против одлуката на дисциплинскиот суд изре-
чена на адвокатски приправник, наместо еден адво-
кат еден член на советот е лице од листата што ја 
утврдила организацијата на адвокатските приправ-
ници. 

Врховниот суд може да ја потврди, преправи 
или укине одлуката на дисциплинскиот суд. 

Одлуката на врховниот суд секогаш ќе им се 
достави на обвинетиот, на дисциплинскиот обвини-
тел и на републичкиот, односно покраинскиот се-
кретар за правосудна управа. 

Член 120 
Против пресудата на републичкиот врховен суд, 

односно на Врховниот суд на Автономна Покраина 
Војводина, ^о која е повреден законот, може репу-
бличкиот, односно покраинскиот секретар за право-
судна управа во срок од шест месеци од правосил-
носта на пресудата, да му поднесе барање за за-
штита н,а законитоста на Сојузниот врховен суд. И' 
по истекот на овој срок може во корист на осуде-
ниот да се подигне барање за заштита на закони-
тоста ако на адвокатот му е изречена казната гу-
бење право на адвокатура. 

Кога решава за барањето за заштита на зако-
нитоста. Сојузниот врховен суд ги има истите овла-
стувања како и републичкиот врховен суд кога 
решава за жалбата против одлуката на дисциплин-
скиот суд. 

Сојузниот врховен суд решава во совет од пет 
судии. 



Среда, 10 април 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ . Број 15 - Страна 255 

Член 121 
Ако со ОВОЈ закон не е прошипано поинаку, во 

дисциплинската постапка против адвокатите и адво-
катските приправници согласно ќе се применуваат 
одредбите од Законикот за кривичната постапка. 

Постапка пред комисијата на управниот одекон 
Член 122 

Извидите во постапката за изрекување на ка-
зна поради помали повреди на должноста или по- ^ 
ради помали повреди на угледот на адвокатурата' 
сторени од страна на адвокати или адвокатски при-
правници ги води еден член на комисијата на 
управниот одбор. 

Во оваа постапка мора) пред изрекувањето на 
казната на обвинетиот да му се даде можност да 
ја изнесе својата одбрана. 

Против решението на комисијата на управниот 
одбор е дозволена жалба само ако 'е изречена ка-
зна. Жалбата може да ја изјави само обвинетиот. 

За жалбата решава дисциплинскиот суд на 
адвокатската комора, чија одлука е конечна. 

Кога дисциплинскиот суд во втор степен му 
суди на адвокатски приправник, еден член на со-
ветот е претставник на организацијата на адвокат-
ските приправници (член 97 став 2). 

Застареност 
Член 123 

Гонењето за дисциплински престапи зсварува 
за две години, а за помали повреди на должноста 
или на угледот на адвокатурата — за шест месеци 
од денот на извршувањето. 

Извршувањето на паричната казна изречена од 
дисциплинскиот суд или од комисијата на управ-
ниот одбор на адвокатската комора застарува за 
две години од денот на правосилноста па одлуката 
за казната 

Член 124 
ЗгЈстареноста на гонењето и застареноста на из-

вршувањето на казната се прекинува со дејствијата 
со кои според одредбите на Кривичниот законик се 
прекинува застареноста 

Застареност на гонењето и застареност на из-
вршувањето на казната настанува во секој случај 
кога ќе помине двапати по онолку време колку 

„според овој закон се бара за застареноста на гоне-
њето, односно на извршувањето на казните 

Г л а в а о с м а 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 125 
Адвокатите што на денот на влегувањето во 

сила на овој закон се задишани во именикот на 
адвокатите, можат да вршат адвокатура иако не ги 
исполнуваат условите што според овој закон се 
бараат за здобивање со адвокатура. 

Член 126 
Лицата што до денот на влегувањето во сила 

на овој закон ги исполниле условите за запишу-
вање во именикот на адвокатите според Законот 
за адвокатурата од 12 декември 1946 година имаат 
правр да бараат запишување иако не ги исполну-
ваат условите што според овој закон се бараат за 
здобивањето со адвокатура. 

На лицата што се здобиле со правото на адво-
катура според законите донесени пред 6 април 1941 
година, адвокатската комора може да им го одбие 
правото на запишување во именикот на адвокатите 
и кога ги исполнуваат условите за здобивање со 
адвокатура пропишани со овој закон ако по 15 мај 
1945 година не работеле на правни работи најмалку 
две^ години. Против одлуката на адвокатската ко-
мора со која се одбива барањето за запишување не 
може да се поведе управен спор. 

Член 127 
Лицата што до денот на влегувањето во сила 

ка овој закон положиле испит што се признава 

како судиски испит можат да се здобијат со пра-
вото на вршење адвокатура и без положен адво-
катски, односно судиски испит ако поминале пет 
години на должноста вонреден професор или до-
цент по правни науки на факултетите, судија (на 
редовен, стопански или воен суд), јавен или воен 
обвинител или негов заменик, јавен или воен пра-
вобранител или негов помошник, секретар во суд 
(редовен, стопански или воен) ипи секретар во 
јавно или воено об,винителство. 

Член 128 
На лице што вршело адвокатура во странска 

земја може според оценката на адвокатската ко-
мора да му се дозволи запишување во именикот на 
адвокатите ако ги исполнува условите од членот Л 
стаз 1 точ. 1. 2. 3, 6 и 7 од овој закон. 

Член 129 
Лицата што до денот на влегување го по сила 

на овој закон завршиле приправничка пракса про-
пишана според Законот за адвокатурата од 12 де-
кември 1946 година имаат поаво да полагаат адво-
катски испит. 

Лицата на кои според членот 76 од Законот за 
адвокатурата од 12 декември 1946 година им е одо-
брено полагање на адвокатскиот испит до денот на 
влегувањето во сила на овој закон можат да го 
полагаат испитот најдоцна во срок од една година 
по влегувањето во сила на овој закон. 

Лицата што поднесле молби за полагање па 
адвокатскиот испит според членот 76 од Законот за 
адвокатурата од 12 декември 1948 година, а чии мол-
би не се решени до влегувањето во сила на ОВОЈ 
закон, можат, ако им биде одобрено полагањето на 
испитот, да го полагаат адвокатска:от испит најдоцна 
во срок од една година од денот на доставувањето 
на решението со кое им се одобрува полагање на 
испитот. 

Ако лицсЈта на кои им е одобрено п ^ ^ ^ а ^ с на 
испитот според членот 76 од Законот за адвокату-
рата од 12 декември 1946 година не го полонсат 
адвокатскиот испит во определениот срок, можат 
повторно да го полагаат овој испит само ако ги 
исполнуваат условите предвидени со овој закон 

Врз основа на членов 76 од Законот ЗА адвока-
турата од 12 декември 1946 година не може да се 
одобрува полагање на адвокатски испит по :,.ечГ.,х.е 
што се примени па влегувањето т̂ о сила па о-о', 
закон 

Член 130 
Адвокатските приправници што до денот на вле-

гувањето во сила на овој закон ги исполнила усло-
вите за полагање на адвокатски испит (член 18 став 
1) се должни во срок од три години по влегувањето 
во сила на овој закон да го положат овој испит. 

Ако адвокатскиот приправник во овој срок не 
го положи испитот, управниот одбор на адвокатската 
комора ќе донесе решение за престанок на праксата 
во адвокатска канцеларија и за бришење од име-
никот на адвокатските приправници. 

Управниот одбор на адвокатската комора може 
од оправдани причини срокот од ставот 1 на овен 
член да го продолжи уште за две гостиш 

Член 131 
Адвокатските приправници што до ден.от и, 

влегувањето во сила на овој закон се здобиле со 
правото да бараат занишување во именикот к: 
адвокатите, се должни во срок од две години п 
влегувањето во сила на овој закон да поднесам 
барање за запишување во именикот на адвокатите 

Ако адвокатскиот приправник во овој срок не 
поднесе барање или ако неговото барање бР1де од-
биено, управниот одбор ќе донесе решение за пре-
станок на праксата во адвокатска канцеларија и за 
бришење од именикот на адвокатските ПРИПРА.В-
НИЦИ, 

Член 132 
Адвокатските комори се должни во срок од 

шест месеци од денот кога републичките народни 
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собранија и Народното собрание на Автономна По-
краина Војводина ќе. изберат членови за советот на 
адвокатската комора да одржат годишно собрание 
на кое ќе донесат статут на комората и ќе извршат 
избор на членови на управниот одбор, на советот на 
адвокатската комора и на Сојузот на адвокатските 
комори. 

Член 133 
" До донесувањето на нови статути на адвокат-

ските комори управните одбори на адвокатските 
комори ќе се состојат од пет до девет членови. 

Член 134 
Додека не бидат потврдени новите статути на 

адвокатските комори, органите на адвокатската ко-
мора ќе постапуваат според правилата на комората 
што се сега во важност, ако правилата не се во 
спротивност со одредбите на овој закон. 

Сојузот на адвокатските комори ќе ги врши пра-
вата и должностите предвидени со овој закон до-
дека не биде формиран Сојуз на адвокатските ко-
мори според одредбите на овој закон. 

Член 135 
Додека не бидат донесени нови прописи за по-

лагање на адвокатските испити (член 21) и за на-
градите на Адвокатите (член 44) остануваат во сила 
досегашните прописи 

Член 136 
Додека не се изврши избор на органите на адво-

катската комора според овој закон, републичкиот 
државен секретар за правосудна управа ќе ги врши 
правата и должностите предвидени во Законот од 
12 декември 1946 година. 

Член 137 
Дисциплинските предмети што не ќе бидат пра-

восилно завршени пред влегувањето во сила на овој 
закон ќе се расправат според постапката што ја 
предвидува овој закон. 

Член 133 
При оценувањето на условите за полагање на 

судискиот испит, неположениот адвокатски испит се 
смета како непо л ож ен судиски испит. 

Член 139 
Бо народната република во која не е основана 

адвокатска комора, важат до нејзиното основање 
следниве одредби: 

1) адвокатите од подрачјето на оваа народна 
република ќе решат на свој заеднички состанок кон 
која адвокатска комора ќе се присоединат; 

2) народното собрание што врши избор на чле-
нови за^ советот на адвокатската комора, на која И 
се приклучени адвокатите од подрачјето на народ-
ната република каде што не е основана адвокатска 
комора, може за членови на советот да избере и 
лица од подрачјето на таа друга народна република; 

3) државниот секретар за правосудна управа на 
ов-аа наводна република, без оглед на тоа што на 
подрачјето на народната република не е основана 
адвокатска комора, ги има истите права и должно-
сти како и секретарот за правосудна управа на на-
родната република на чие подрачје постои адво-
катска комора; 

4) врховниот СУД на оваа народна република е 
над л ежон за решавање по жалбите во дисциплин-
ските предмети што се однесуваат на адвокатите и 
адвокатските приправници од подрачјето на оваа 
народна република (член 119), како и за решавање 
на управните спорови во врска со актите што се 
однесуваат на адвокатите и адвокатските приправ-
ници од подрачјето на оваа народна република. 

Нерешените жалби што по влегувањето во сила 
на овој закон се поднесени против одлуките на 
дисциплинскиот суд на адвокатската комора, а се 
однесуваат на адвокати и̂ ли адвокатски приправ-
ници од подрачјето на друга народна република, ќе 
му се отстапат на врховниот суд на онаа народна 
република од чие подрачје се адвокатите или адво-

катските приправници на кои се однесуваат одлу-
ките на дисциплинскиот суд. 

Член 140 
За извршувањето на овој закон се грижат Се-

кретаријатот за правосудни работи на Сојузниот 
извршен совет и републичките, односно покраин-
скиот секретаријат за правосудна управа. 

-Упатства за спроведување на овој закон доне-
сува по потреба Секретаријатот за правосудни ра-
боти на Сојузниот извршен совет. 

Член 141 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за адвокатурата, од 12 де-
кември 1946 година.' 

Овој закон влегува во сила по истекот на три-
есет дена од објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

163. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени на Законот за судовите, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година. 

ПР бр. 6 
'29 март 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за судовите („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 30/54) во членот 116 ставот 2 се ме-
нува и гласи: 

„Републичките народни собранија можат да ре-
шат до крајот на 1958 година за судии на околи-
ски судови по исклучок да можат да се избираат 
и лица што не го исполнуваат условот од членот 
46 на свој закон во поглед" еа положениот судиски 
испит." 

Член 2 -' 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

164. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичко-
то устројство на Федеративна На,родна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за измени на Законот за јав-
ното обвинител ство, што го усвои Сојузната на-
родна скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 март 1957 година. 

ПР бр. 7 
29 март 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 
Член 1 

Во Законот за јавното обвинителство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/54) во членот 19 став 2 пр-
вата реченица се менува и гласи: „Лице што се 
поставува за околиски или окружен јавен обвини-
тел или негов заменик мора да има положен суди-
ски или адвокатски испит и три години пракса на 
правни работи." Во втората реченица од истиот 
став наместо зборовите „три односно шест години" 
се става „три години". 

Член 2 
Во членот 38 се менува ставот 1 и гласи: 
„До крајот на 1958 година можат по исклучок 

за околиски јавни обвинители и нивни заменици 
да се поставуваат лица што не ги исполнуваат 
условите од-членот 19 на овој закон во поглед на 
потребната пракса и положениот судиски испит." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

165. 

Врз основа на членот 32 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВААТ СОГЛА-
СНОСТ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА 
САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Во Одлуката за овластување на одборите на 
Сојузниот извршен совет да даваат согласност на 
правилниците и другите акти на сојузните органи 
на управата и на самостојните установи и органи-
зации („Службен; лист на ФНРЈ", бр. 43/56) во 
точката I под 2 алинејата 3 се менува и гласи: 

„— дава согласност на прописите за прекршок 
ците што ги донесува сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи (точка 1 од Одлуката 
за давање согласност на прописите од сојузните ор-
ган?! на управата за прекршоците — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/56)." 

Во точката I под 6 на крајот на алинејата 10 
наместо точка се става точка и запирка, а по али-
нејата 10 се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— дава согласност на правилниците за плати-
те на службениците и работниците на установите 
за кои е пропишано да се донесуваат со согласност 
од Сојузниот извршен совет; 

— дава согласност за ' зголемување бројот на 
службениците во сојузните органи и установи во 
текот на 1957 година (член 6 од Законот за буџетот 
на Федеративна Народна Република Југославија 
(Сојузниот буџет) за 1957 година — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/56)." 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 93 
4 април 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

166. 
ћрз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114. и 116—118 

од Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/56), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1957 

ГОДИНА 
I. Републичкиот извршен совет ќе ги определи 

нормите на данокот на доход од селското стопан-
ство во границите на следните даночни норми: 

На даночните основици Даночни норми % 
над до најмалку најмногу 

30.000 10 15 
30.000 50.000 11 17 
50.000 80.000 12 21 
80.000 120.000 13 25 

120.000 160.000 15 30 
160.000 200.000 17 35 
200.000 250.000 19 38 
550.000 300.000 21 41 
300.000 400.000 24 43 
400.000 500.000 27 44 
500.000 600.000 30 44 
600.000 700.000 35 44 
700.000 40 44 

На даночните основици во рамките на еден 
распон на даночните основици од ставот 1 Н!а оваа 
точка можат да се определат повеќе даночни норми. 

Републичкиот извршен совет може да ги опре-
дели нормите на данокот на доход за селското сто-
панство од целата територија на народната репу-
блика, или посебно за групи околии или за одделни. 
околии. Нормите на данокот на доход од селското 
стопанство можат да бидат определени и за групи 
катастарски околии или за одделни катастарски 
околии. 

II. Данокот на доход од самостојни занимања и 
од имот, освен во случаите за кои со оваа одлука се 
определени поинакви норми на данокот или данок 
во постојан износ, ќе се обложува според следните 
норми: 

На даночната основица Се плазма на име данов 
над ДО 

12% 30.000 12% ДИЅЈ 
ОД ИЗНОСОТ 

30.000 50.000 3.600+17% над 30.000 
50.000 80.000 7.000+19% и 50.000 
80.000 120.000 12.700+22% 19 80.000 

120.000 160.000 21.500 +26% И 120.000 
160.000 200.000 31.900 +35% О 160.000 
200.000 250.000 45.900+38% и 200.000 
250.000 300.000 64.900+42% 0 250.000 
300.000 400.000 85.900+46% џ 300.000 
400.000 500.000 131.900+50% о 400.000 
500.000 600.000 181.900 +54% П 500.000 
600.000 700.000 235.900+ 58% ш 600.000 
700.000 800.000 293.900 +61% П 700.000 
800.000 900.000 354.900+64% џџ 800.000 
900.000 1,000.000 418.900+67% П 900.000 

1,000.000 485.900+70% II 1,000.000 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, А р. 

Потпретседател', 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

III. Данокот на доход во постојан износ ќе се 
наплатува од носачи, тестераши, улични продавачи 
на весници, лозови и други производи, од чистачи 
на обувки што работат без постојано работно место 
(локал), од занаетчии и од ,други лица што се зани-
маваат со вршење услуги без постојано работно 
место (локал), како и од други лица што се зани-
маваат со слични работи претежно употребувајќи 
телесна работна сила. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите може да донесе поблиски прописи за ка-
тегориите на занимања и за условите за плаќање на 
данокот на доход во постојан износ од страна на 
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лицата што се занимаваат со раооти од претход-
ниот став или со други слични работи. 

Височината на данокот на доход во постојан 
износ по категории даночни обврзници ја опреде-
лува народниот одбор на околијата. 

Д,аночните обврзници што плаќаат данок на до-
ход во постојан износ ќе плаќ,аат данок на промет. 

Данокот на доход во постојан износ што го 
плаќаат лицата социјално осигурени по основот на 
сегашен или поранешен работен однос и лицата 
што остваруваат приходи изедначени со приходите 
од работен однос не влијае врз нивните права врз 
основа на социјалното осигурување (правото на до-
даток на. деца и другите права). 

IV. Данокот на доход по норма од прометот или 
од бруто приходот се плаќа: 

1) на приходите од патенти, пронајдоци и тех-
нички усовршувања: 

а) до 50.000 динари по нормата од 
б) „ 100.000 
в) „ .200.000 
г) „ 400.000 „ 
д) над 400.000 „ 
2) на приходите од згодитоци при обложувања 

и други игри на среќа — по нормата од 15%; 
' на приходите од продажба на лозови на Ју-

гословенската лотарија и на други лозови од стра-
на на липата што се во договорен однос непосредно 
со Југословенската лотарија или со нејзините за-
стапници — по нормата од 10%; 

4) на приходите од договорните застапници на 
Државниот осигурител ен завод што со тој завод не 
се во работен однос — по нормата од 10%; 

5) на приходите на тра,нспортните тт крајбре-
жните работници што не се во постоен работен 

од тес — по нормата од 5%; 

6) на приходите од дополнителен работен од-
нос и од хонорарната работа, и тоа: 

а) на приходите од дополнителен работен од-
нос што се определени во месечен износ или по 
час работа за хонорарна работа, освзн случаите на-
ведени под 6) и в): 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

До 5.000 дин. мес. З0/ а 
од и; .. С01 

Ј5 6 000 1504 7% п:чд а,ООО дин. 
о.ооо „ 220 + 11% 6.000 ,. 

10.000 „' 440 + 15% 8.000 , 
12.000 „ 740 + 20%) 10.000 .. 
15.000 „ 1.140 + 25% 12.000 ,. 
20.000 „ 1.8^0+ ЗС% ј 5.СОО ,. 
25.ООО „ 3.380 + 35%) -'Ј.ОСО , 
30.000 „ 5.140 + 40%) "тоао „ 

над 30.000 „ 7.140 + 50% о0 СОЈ „ 

На даночната основица 

По предните норми 'се плаќа данок и КЈ прихо-
дите што во текот на месецот ќе ги остварат стено-
граф и и дактилографи опрема ефектот на трудот; 

6) на приходите остварени со вршење на која 
и да е услуга што и' претходи на изработката на 
инвестициони програми, па при,ходите остварени со 
изработка и разработка на и,нвестициони програми, 
на приходите остварени со вршење на која и да е 
услуга што и' претходи на изработката на проекти, 
на приходите остварени со изработка и разработка 
на проекти, како и на приходите остварени со вр-
шење други услуги што спаѓаат во основната деј-
ност на стопанските организации од членот 123 од 
Уредбата з-а расподелба па вкупниот приход на 
с!^ланските организации (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/56): 

Се плаќа на име данок 
над 

7.000 
15.000 
30.000 
50.000 
70.000 

100.000 

ДО 
7.000 динари 

15.000 
30.000 
50.000 
70.000 

100.000 

20% 
од износов 

1 430 4- 30% над 7.000 до 15.000 
3.800 40% „ 15.000 „ 30.000 
9.800 50% „ 30.000 „ 50.000 

19.800 Ч- 60% „ 50.000 „ 70.000 
31.800 70% „ 70.000 „ 100.000 
52.800 -Н 80% „ 100.000 

динари 

Како приходи на кои се плаќа данок според 
претходните ставови се сметаат и приходите од из-
работка на економски, технички и хемиски анали-
зи, упатства и слични елаборати за непосредни по-
треби на стопанските организации, органите или 
установите, ако тие анализи и упатства не прет-
ставуваат авторски дела. 

Данокот според предните норми се плаќа опре-
ма височината на приходите остварени по еден до-
говор, ако за една зделка се склучени повеќе дого-
вори, данокот се плаќа спрема височината на при-
ходите по сите договори за една зделка; 

в) на приходите од аквизитерска дејност за 
собирање на огласи и на приходите остварени со 
прибавување реклами што се истакнуваат на опре-
делено место или се објавуваат на друг начин: 

Данокот по предните норми се плаќа и на при-
ходите од аквизитерска дејност за собирање огласи 
и реклами што не се сметаат како приходи од до-
полнителен работен однос; 

г) на другите приходи: 

На годишната 
даночна основица Се плаќа на име данок 

над до 
10.000 дин. 

На годишната 
даночна основни, 
над до 

10.000 дпп 

Се плаќа на име данок 

10% 

10.000 20.000 
20.000 50.000 
50.000 100.000 

100.000 150.000 
150.000 200.000 
200.000 250.000 
250.000 300.000 
300.000 400.000 
400.000 

од износот 

8% 
од износот 

800 13% над 10.000 
2.100 4- 18% „ 20.000 
7.5004 26% „ 50.000 

20.000 + 34% „ 100.000 
37.500 4- 42% „ 150.000 
58.500 48% „ 200.000 
82.500 54% „ 250.000 

109.500 60% „ 300.000 
169.500 4 66% „ 400.000 

дин. 

10.000 20.1000 , 1.000 -г 15% над 10.000 дин, 
20.000 50.000 , 2.500 + 20% 20.000 
50.000 100.000 , 8.500 + 25% 50.000 П 

100.000 200.000 , 21.000 + 35% 100.000 11 
200.000 300.000 , 56.000 45% 200.000 П 
СОО.ООО 400.000 , , 101.000 + 55% 300.000 П 
400.000 500.000 , 156.000 65% 400.000 П 
500 ООО 221.000 + 70% 500 ООО П 

7) на приходите од превозничка дејност како 
споредна дејност во селското стопанство, примени 
од државни органи и установи, од установи со са-
мостојно финансирање, од стопански, задружни и 
општествени организации и од приватни лица што 
се должни да водат деловни книги — по нормата 
од 25%; 

8) на приходите што ги остваруваат селскосто-
пански домаќинства од државни органи и установи^ 
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од установи со самостојно финансирање ил-и од 
стопански, задружни и општествени организации, 
кога вршат пренесување дрва или друг материјал 
на товарни коњи, магариња и з^азгп по шумски па-
тишта, прекопа и усеци — по нормата од 20%; 

9) на приходите што ги остваруваат собирани на 
отпадоци кога отпадоците им ги продаваат на сто-
пански организации — по нормата од 15%; 

На годишниот приход од еден исплатител 
над 

30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 

ДО 
30 000 " 

бО.иОО динари годишно 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 

На даночната основица 
до 50.000 динари 

100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
600.000 
800.000 

1,000.000 
над 1,000.000 

По нормата од 
30% 
35% 
40%) 
45% 

' 50%) 
55% 
60 % 
65%? 
70%? 

10) на приходите од вршење други услуги на 
државни органи и установи, на стопански, задру-
жни и општествени организации и на приватни 
лица што се должни да водат деловни книги, ако 
примателите на овие приходи немаат постојани ду-
ќани, та и во случај ако плаќаат данок во постојан 
износ: 

Се плаќа на име данок 

15% -
износот 

4.500 20% над 30.000 динари 
8.500 + 25% 

16.000 30% 
28..ООО 35% 
42.000 40% 
58.000 4- 50% 

50.000 
80.000 
120.000 
160.000 
200.000 

11) на приходите од патувачките забавни дуќани 
и од -приредување приредби — по нормата од 15%; 

На приходите од кои конечно се пресметува и 
плаќа данокот на доход во процент од прометот или 
бруто приходот според одредбите од точката IV на 
оваа одлука, не се плаќа данок на промет освен на 
надоместокот Ѕа вршење градежни услуги и на при-
ходите од патувачките забавни дуќани и од прире-
дувачите на приредби. 

При пресметувањето на данокот на доход на 
приходите од градежни услуги, од патувачките за- ^ 
бавни дуќани и од приредувањето на приредби, вку-
пната даночна основица на данокот на доход се 
намалува за соодветните износи на данокот на 
промет. 

Народните одбери на околиите не можат да во-
ведуваат општински да-нок на промет на приходите 
на кои се плаќа данокот на доход според одредбите 
под 7, 8 и 9 од оваа точка. 

Данокот на доход што конечно се пресметува и 
наплатува во процент од бруто приходот или про-
метот според одредбите од точката IV,. не влијае 
врз здобивањето и губењето на правата што за-
висат од височината на данокот на доход. 

V. Данокот на доход на повремени приходи и 
на приходи што не биле оданочени во поране-
шните години (чл. 90 и 122 од Уредбата за данокот 
на доход), се плаќа по следните норми: 

VI. Данокот на доход на употреба на туѓа ра-
ботна сила се плаќа по нормата од 5% по еден ра-
ботник за една' година. 

VII. Данокот на доход спрема фактичната да-
ночна основица не може да биде поголем од дано-
кот по најблиската пониска даночна норма приме-
нета врз нејзината највисока основица, зголемен за 
разликата помеѓу фактичната даночна норма на 
која се применува непосредно пониската даночна 
норма. 

VIII. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за нормите на да-
нокот на доход во 1957 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/57). 

IX. Во поглед на данокот што се наплатува по 
пат на запирање при исплатата на приходите оваа 
одлука ќе се применува од денот на нејзиното вле-
гување во сила, со тоа при утврдувањето на нор-
мата што е определена спрема годишната даночна 

основица или спрема приходот по еден договор или 
една работа да се земаат во оглед и приходите 
исплатени до, денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука и така утврдената норма да се применува 
на приходите што ќе бидат исплатени по влегува-
њето во сила на ова одлука. 

Во другите случаи оваа одлука ќе се приме-
нува на облогот со данокот на доход за 1957 година, 
без оглед дали е до влегувањето во сила на оваа 
одлука веќе извршен облогот со данок. 

X. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 83 
4 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

167. 

Потпретседа,т ел, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Врз основа на членот 22 од Законот за даноков 
на приходите од (авторски права и за фондот за 
унапредување на културните дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/54), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАМЕ-
НЕТИ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
1) Дел од средствата од наплатениот данок на 

приходите од авторски права на територијата на 
народната република што ќе остане по намирува-
њето на обврските од социјалното осигурување на 
уметниците (член 20 од Законот за данокот на при-
ходите од авторски права и за фондот за унапре-. 
дување на културните дејности), се ргспределува 
и се уплатува, и тоа: 

а) во Сојузниот фонд за унапредување на кул-
турните дејности — — — — — — — — 25%? 

б) во републичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности — — — — — — — 75% 

2. Распределувањето на средствата според точ-
ката 1 од оваа одлука го врши банката ка ј која се 
уплатуваат средствата од данокот на приходите од 
авторски права. Банката ги распределува овие сред-
ства во јануари секоја година според состојбата на 
31 декември изминатата година. 

Ако постои потреба побргу да притечуЕаат сред- -
ствата во фондовите за унапредување на култур-
ните дејности, Секретаријатот за просвета и кул- . 
тура на Сојузниот извршен совет може да опреде-
ли средствата според точката 1 на оваа одлука да 
се распределуваат по истекот на секое тримесечје. 

Банката е должна да ги распредели и уплати 
средствата во фондовите најдоцна за десет дена по 
истекот на сроковите од претходните СТРОЕН. 
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3. Банката е должна пред распределувањето на 
средствата според точката 1 од оваа одлука да ги 
Намири сите стасани обврски од социјалното осигу-
рување на уметниците. 

Обврските од социјалното осигурување на умет-
ниците стасани по распределувањето на средства-
та според точката 1, банката ќе ги намири од сред-
ствата од данокот на приходите од авторски права 
што ќе бидат наплатени по извршеното распреде-
лување. 

4. Средствата од данокот на приходите од ав-
торски права наплатени до влегувањето во сила 
На оваа одлука, по исклучок од одредбите од точ-
ката 2 на оваа одлука, банката ќе ги распредели на 
фондовите за унапредување на културните дејно-
сти спрема состојбата на расположивите средства на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 86 
4 април 1957 годиш 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

168. 
Врз основа на одделот 2 главата XIX ВД. Сојуз-

ниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Во Одлуката за пресметување и плаќање на 
придонесот за социјално осигурување оа воените 
осигуреници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56) 
точката 2 се менува и гласи: 

„Придонесот од точката 1 ќе им го уплатуваат 
воените пошти на надлеж-ните, републички заводи 
за социјално осигурување." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот дан по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п, бр. 87 
4 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковиќ, о. Р 

169. 
Врз основа на членот 79 точка 1 и членот 81 од 

Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 
РАБОТИТЕ ВО ТЕКОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА 

ГЕОФИЗИЧКА ГОДИНА 
1, Работите што на територијата на Југославија 

ќе се изведуваат во текот на Меѓународната гео-
физичка година, како и податоците и резултатите 
добиени во врска со тие работи, можат да се објаву-
ваат, разменуваат и отстапуваат само по одобрение 
од Секретаријатот за просвета и култура на Соју-
зниот извршен совет. 

2. Установите, организациите, поткомисиите на 
Националната комисија за Меѓународната геофи-
Зичка година и одделни лица, што учествуваат во 
работата во текот на Меѓународната гесфизичка 
година а им-аат намер-а своите работи, податоци и 
резултати на работите од претходната точка да ги 
објават, разменат или отстапат, се должни за тоа 
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да бараат претходно одобрение на Секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет. 

3. Секретаријатот за просвета и култура на Со-
јузниот извршен совет решава за барањето на одо-
брение за објавување, размена или отстапување на 
работите од точката 1 на оваа одлука врз основа 
на мислење од стручната комисија што ги оценава 
овие работи. 

4. Комисијата за оценување на работите за Ме-
ѓународната геофизичка година што ќе се изведу-
ваат во текот на таа година на територијата на 
Југославија, а која ги дава мислењата предвидени' 
во точката 3 од оваа одлука, ја формира секретарот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет. 

5. Комисијата од претходната точка се состои 
од претседател и потребен број членови. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. фр. 91 
4 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ с. р. 

170. 
Врз основа на членот 79 став 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИ. 
ТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА 
РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ, ИЗВОЗОТ, ТРАН-

ЗИТОТ И ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 
1, Во Одлуката за надоместоците за вршење 

здравствена контрола е а растенијата ири увозот, 
извозот, транзитот и внатрешниот промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) во називот и во 
вториот ред на точката 1 по зборот: „извозот" се 
бришат запиркат,а и зборот „транзитот". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 88 
4 април 19'57 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

171. 
Врз основа на одделот 1 гла,вата XXV на Со-

јузниот општествен елан за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА ПРОДАЖНА 

ЦЕНА НА ПЕТРОЛОТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 
1. Највисоката продажна цена на петролог за 

осветление се определува о а 116 динари за 1 кг. 
Цената од претходниот став се подразбира 

франко рафинериј а. 
2. Трговските претпријатија на големо и тргов-

ските дуќани ги формираат продажните цени на 
невролог калкулатив-но, врз о-снова иа набавната 
цена, трошоците на превозот и трошоците на про-
метот. 

Трошоците на про.метот на толемо ги одобрува 
републичкиот државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет, ,а тро-шоците на пролете-р на 
мало — советот за стопанство на наредниот од Зар 
на околијата на чие подрачје е седиштето на тр-
говското претпријатие односно дуќанот. 

^ . ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ аќаГЈПп̂  т Д 1.1 -
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3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи одредбата од точката I под 1, како 
и одредбата од точката II на Одлуката за опреде-
лување највисоки.те продажни цени за определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56) до-
колку се однесува на петролот за о-светление. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 85 
4 април 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ' Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

172. 
Врз основа на ставот 3 главата XXVIII од СО-

ЈУЗНИОТ општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е Н А Д О М Е С Т О К ( Р Е Г Р Е С ) П Р И 
П Р О Д А Ж Б А Т А Н А О К Т А Н С К И А В И О - В Е Н З И Н 

1. На трговските претпријатија за промет на 
нафта и нафтени деривати им се одобрува надоме-
сток (регрес) од 53 динар,и за секој килограм ок-
тански авио-бензин продаден на странските возду-
хопловни друштва со кои тие претпријатија склу-
чиле договор., 

2. Исплатата на надоместокот (регресот) од прет-
ходната, точка паѓа на товар на Сојузниот фонд за 
регреси и дотации (точка I под 5 глава XXVIII на 
Сојузниот општествен план за 1957 година). 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да ва-жи одредбата од точката I под 6 од 
Времената одлука за регреси во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) во делот што се 
однесува на регресот за октански авио-бензин. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 84 
4 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, о. р. 

173. 
Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 

закон, Сојуз-ниот површен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОВЕРУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ТУРИЗМОТ НА ТУРИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за доверување работи-
те од областа на туризмот на Туристичкиот сојуз 
на Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55). 

2. Оваа одлука влегува во сила о-смиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 92 
4 април 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, -е. р. Родољуб Челиковиќ, е. р. 
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174. 

Врз основа на чл. 2 и 37 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен ' 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53), а во спогодба со Соју-
вот на музичките уметници на Југославија, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОНЦЕРТНА АГЕНЦИЈА 

КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

I. Југословенската концертна агенција (во ната-
мошниот текст: Агенцијата), која досега беше во 
состав на Сојузот на музичките уметници на Југо-
славија, се издвојува од составот на тој Сојуз и ја 
продолжува работата како установа со самостојно 
финансирање. 

Седиштето на Агенцијата е во Белград. 
II. Задачата на Агенцијата е да договара и ор-

ганизира гостување на југословенски уметници и 
ансамбли во странство и во Југославија, како и да 
договара и организира гостување на странски умет-
ници и ансамбли во Југославија. 

III. Агенцијата управува со имотот што ќ беше 
даден на управување на Југословенската концертна 
агенција како установа во состав на Сојузот на му-
зичките уметници. 

IV. Со Агенцијата управуваат упра,вен одбор и 
директор. 

V. Управниот одбор на Агенцијата се состои од 
определен број членови, што ги именува Сојузни зт 
извршен совет односно органот што ќе го опре-
дели тој. 

Составот и бројот на членовите на управниот 
одбор ги определуваат правилата на Агенцијата. 

Директорот според положбата е член на управ-
ниот одбор. 

Членовите на упра.вниот одбор се именуваат на 
две години. 

VI. Директорот на Агенцијата го именува Сојуз-
ниот извршен совет односно органот што ќе го опре-
дели тој. 

VII. Правилата на Агенцијата ги донесува Се-
кретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите и од Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет. ' 

VIII. Агенцијата може да ги има следните фон-
дови: 

1) Резервен фонд, 
2) Фонд за замена и дополнување на основните 

средства и за големи поправки (Фонд за замена и 
дополнување), 

3) Фонд за наградување на службениците и ра-
ботниците (Фонд за наградување). 

IX. Платите на службен,иците и работниците на 
Агенцијата се определуваат со правилникот, што 
го донесува управниот одбор со согласност од Со-
јузниот извршен совет о-дносно органот што ќе го 
определи тој. 

X. Правата и д,олжностите што му припаѓаат 
на држав,ниот орган надлежен, за рабовите и зада-
чите на Агенцијата ги в.рши спрема Агенцијата Ко-
мисијата за културни врски со странство. 

Комисијата за културни врски со странство мо-
же на Агенцијата да и стави во задача извршување 
на определени работи во рамките на нејзиниот де-
локруг. 

XI. До донесување на правилата на Агенцијата 
составот и бројот на членовите на нејзиниот управен 
одбор ги определува со решението за именување на 
одборот Сојузниот извршен совет односно органот 
што ќе го определи тој. 
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XII. Оваа одлука влегува во сила осмиот дев по 
^јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. ОД 
4 април 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с, р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

175. 

Врз основа на ставот 2 одделот 4 главата XVI 
на Сојузниот општествен план за 1967 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ КРЕДИТИ НА ЗА-
ВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИТИЕ НА ВИШОЦИТЕ НА РАСХОДИТЕ 

НАД ПРИХОДИТЕ 

1. Народната банка ќе им дава безинтересни 
кредити на републичките и околиските заводи за 
социјално осигурување за покритие на вишоците 
ма расходите над приходите што ќе се утврдат 
врз основа на завршните сметки на тие заводи за 
1956 година. 

2. Кредитите од претходната точка заводите за 
социјално осигурување се должни; да и ги вратат 
на Народната банка најдоцна до 30 јуни 1957 година'. 

3. Ова решение влегува во сита осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 89 
4 април 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, е. р. 

176. 
Врз основа на главата XXV одделот 1 точка в) 

на Сојузниот општествен план за 1957 година, а во 
врска со членот 70 точка 4 од Уредбата за трговска 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РЕЖАНА 
ГРАЃА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ ЗА 1957 ГОДИНА 
1. Дрвно-индустриските претпријатија се дол-

жни во текот на 1957 година да испорачал? за по-
правка на железничките вагони на Југословенски-
те железници 52.000 м3 режана граѓа од ела, смре-
ка и бор, во димензии и квалитет на југословен-
скиот стандард ЈХЈЅ Б. С. К 041. 

2. Дрвно-ивдустриските претпријатија ќе ја вр- -
шат испораката на режаната граѓа од претходната 
точка во количините и на корисниците спрема ра-
споредот (програмер што ќе го утврди сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет по предлог од Здружението на производителите 
на дрвната индустрија на ФНРЈ. 

3. Определените корисници и дрвно-индустри-
ските претпријатија се должни да склучат договори 
за испорака на определени количини режана граѓа 
придржувајќи се за распоредот утврден на начинот 
од претходната точка. 

4. Дрвно-цндустриските претпр-ијатија се дол^ 
жни првенствено да договорат и да им извршат1 

испораки на режана граѓа на определени кори-
сници. 

Определените корисници се должни да се при-
држуваат за сроковите за преземање на договоре-
ните количини режана граѓа. 

5. На дрвно-индустриските претпријатија што 
не ќе постапат според одредбите од ова решение 
ќе се применат одредбите од точката 3 став 1 чле-
нот 92 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57). 

в. Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковиот промет да може во текот 
на годината во случај на потреба да врши измени 
во распоредот на количините, спецификациите и 
динамиката на испораките. 

7. Дрвно-индустриските претпријатија и опре-
делените корисници се должни на сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на стоковниот промет 
на негово барање да му ги достават сите податоци 
што се однесуваат на производството, динамиката 
на испораките и запасите на контингентираните ко-
личини режана граѓа. 

8. За извршувањето на ова решение ќе се грижи 
сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет, кој, по потреба, може да издава 
поблиски упатства за извршување на ова решение. 

9. Ова решение важи за 1957 година. 
10. Ова решение влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 94 
4 април' 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. 

177. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 

управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
25/54, 7/5-5, 11/56 и 1/57) и членот 34 став 1 од Зако-
нот за сојузните органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56), а во врска со точката 4 став % 
од Наредбата за определување средствата на тру-
дот на стопанските организации што се сметаат како 
обртни средства („Службен лист на ФНРЗ", бр. 
57/54), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВА-
Њ Е НЕКОИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО ОБРТНИ И 
ОБРАТНО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

И КНИЖЕЊЕ НА НИВНАТА ВРЕДНОСТ 
1. Во Наредбата за пренесување некои основни 

средства во обртни и обратно и за начинот на пре-
сметување и книжење на нивната вредност („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/56) на крајот од точ-
ката И место точка се става точка и запирка и се 
додава текстот: 

„5) арматури за флуоресцентно осветление." 
2. Точката VII се брише. 
3. Досегашните точки VIII—XI стануваат точки 

VII—X. 
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

' објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1689 

9 март 1057 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 
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178. 

О Б Ј А В А 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДУБРОВНИК 

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Захо-
конот за правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни пратеници, Сојузната 
изборна комисија 

о б ј а в у в а 

дека е во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина во производителната група ин-
дустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Дубровник, што ќе се одржат на 28 април 
1957 година, потврдена кандидатурата на Лу ј а 
(Луј о) Шолетиќ од Дубровник, 

Бр. 17 
8 април 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 4 од 26 февруари 1957 година 
објавува: 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат заеми за инвестиции од Републичкиот ин-
вестиционен фонд; 

Одлука за одредување стопите на данокот на 
доход од селското стопанство и начинот за опре-
делувале данокот на доход во постојанен износ за 
1957 година; 

Упатство за начинот на пресметување и напла-
та на( данокот на промет на тутунот во 1957 година; 

Решение за одредување подрачја ,на дои не мо-
жат да се оскиваат откупни станици; 

УЛ! конкурс за давање заеми за инвестиции во 
селското стопанство од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд во 1957 година; 

IX конкурс за давање заеми во планинска па-
сивни реони во селското стопанство од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 го-
дина; 

X конкурс за дава-ње инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен , фонд 
во 1957 година за реконструкција и проширување 
во областа на индустријата и рударството; 

XI конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
ВО 1957 година за потребите на трговијата: 

XII конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1957 година за набавка на опрема на услужните 
занаети со средства од општествена сопственост; 

Исправка на Законот за буџетот на Народна 
Република Македонија (Републички буџет) за 1957 
година. 

Во бројот 5 од 7 март 1957 година објавува: 

Правилник за организирање работите околу от-
странувањето на општа опасност 

УРАДНИ ЛИСТ ПАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Словеније" го 
бројот 6 од 7 март 1957 година објавува: 

Уредба за противпожарните фондови; 

Одлука за признавање на издатоците за упра-
вуваше, одржување и амортизација на згралнгс; 

Одлука за начинот на осигурување дополнител-
ни средства за правата на лицата што привремено 
не се во работен однос, и за други-5'0 потреби га 
рото за посредување на трудот, 

Решение за разрешување и назначување секре-
тари во Срекретаријатот за општа управа на Извр-
шниот совет на НРС; 

Решение за Заводот за душевно дефектен Хра-
сговец—Трате. 

Во бројот 7 од 14 март 1957 година објавува: 

Објава од Републичката изборна комиси,ја на 
НРС за потврда на кандидатурата за избирање на-
роден пратеник во Соборот на производителите на 
Народната скупштина на Народна Република Сло-
венија; 

Објава од Републичка!а изборна комисија на 
НРС за потврда на кандидатурата за избирање на-
роден пратеник во Републичкиот собор на Народна-
та скупштина на Народна Република Словенија; 

Решение на Републичката изборна комисија за 
именување Околиска изборна комисија Трбовље. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народ не Републико Босне и 
Во бројот 7 од 1 март 1957 година нема службен 

дел. 

Херецеговине" во бројот 8 од 8 март 1957 година 
обј авува: 

Правилник за посебните награди на службени-
ците на службата за приходи; 

Наредба за организацијата и спроведувањето на 
мерките со цел да се отстранат заразните болести 
кај добитокот во 1957 годиш; 

Наредба за утврдување на расноните за опреде-
лување височината на пасар^ата на планинските 
пасишта во 1957 годи"?' 
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Упатство за полагање стручен испит за звање- Страна 
то учител по практична настава; 163. Указ за прогласување на Законот за из-

мени на Законот за судовите — — — 250 
Упатство за определување места во кои на по- „ - . Закон за измени на Законот за судовите 256 монетите службеници им припаѓа дополнителна пла- ' 

та кога училиштето работи во смени. 164. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Законот за јавното обвинителство Л56 

Во бројот 9 од 15 март 1957 година објавува: Заков ча измени на Законот за 1авното 
Одлука за нормите на данокот на доход од сел- Х т т " тво ^ ^ а к о н о т за^ јавното 

ското стопанство во 1957 година; обвинителство во/ 

Одлука за начинот и постапката за утврдување 1 6 5 ' г ^ 
на данокот на доход во п о с л а н износ во 1957 г о ^ 
д и ш % сност на правилниците и другите акти 

Правилник за рибарската чуварска служба; на сојузните органи на управата и на са-
мостојните установи и организации — — 257 

Наредба за испитната комисија за испитите на 
квалифицирани и висококвалифицирани работници , 166. Одлука за нормите на данокот на доход 
пиротехничар^ ! за 1957 година - - - . - - - - 257 

Програма за испитите на квалифицирани и ви- 167. Одлука за распределување на средствата 
^ к о д и ф и ц и р а н и работници пиротехничар^ наменети за фондовите за унапредување 

на културните дејности — — — - - ' 359 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 1 3 8 ' 0 Д л У к а з а измена на Одлуката за пре-
„ сметување и плаќање на придонесот за 

СРБИЈЕ социјално осигурување на воените осигу-
Службени гласник Народне Републико Србије" реници - -- - - - - - - - - - - 260 

во бројот 13 од 30 март 1957 година објавува: 169. Одлука за давање одобренија за објаву-
- вање на работите во текот на Меѓународ-
Решение за определување нормата на придоне- н а т а г е офИзичка ,година 260 

сот според која околиските бирол за посредување 
на трудот ќе го уплатуваат придонесот во републич- т Одлука за измени на Одлуката за надоме-

стоците за вршење здравствена контрола 
ките дополнителни средства за посредување на тру- н а р а с т е ш 1 Ј а ; а увозот, извозот, тран-

дот во 1957 година; зитот и внатрешниот промет - - - 260 

Правилник за воведување и одржување на шум- 171. Одлука за определување највисоката про-
стиот ред; лажна цена на петролот за осветление — 260 

Правилник за организацијата и работата на 172. Одлука за одобрување надоместок (ре-
стручните училишта со практично обучување; гР е с) ПРИ продажбата на октански авио-

бензин - - - - - - - - - - 261 
Правилник за организацијата и работата на тех- „ „л л л 173. Одлука за престанок на важењето на Од-ничките средни училишта; 

луката за доверување работите од областа 
Правилник за извонредното студирање на ви- н а туризмот на Туристичкиот сојуз на Ју-

шите училишта; гославија - - - - - - - - - 261 
Правилник за правото на упис на свршените 174, Одлука за Југословенската концертна 

ученици на средните училишта на вишите педаго- агенција како установа со самостојно фи-
шта школи; нансирање - - - - - - - - 261 

Одлука за расподелба на општата норма на при- 175, Решение за давање безинтересни кредити 
донесот за социјално осигурување; н а заводите за социјално осигурување за 

Објава од Републичката изборна комисија на На- покритие на вишоците на расходите над 
родна Република Србија за потв,рдената кандидату" приходите - - - - - - - - ; 262 
ра за избирање народен пратеник на Соборот на про- 17^ Решение за задолжителна испорака на 
изводителите на Народната скупштина на Народна режана граѓа за потребите на Југословен" 
Република С р б и ј а . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ските железници за 1957 година - - - 262 

177. Наредба за измени на Наредбата за прене-
С О Д Р Ж И Н А : сување некои основни средства во обртни 

Страна и ^Р^тно и за начинот на пресметување 
- . . ^ . и книжење на нивната вредност — — — 262 161. Резолуција за извештајот на Сојузниот 
извршен совет за 1956 година - - - 245 Објава од Сојузната изборна комисија за 

, в л „ потврдената кандидатура за избор на на-162. Указ за прогласување на Законот за ^ ^ - роден пратеник за Соборот на производи-адвохатурата - - - - - - - - 245 ^ . телите на Сојузната народна скупштина 
- 3 г ' к о н з а аД в о к а тУР а тв. — — — — — 245 во Изборната околија Дубровник - -

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 
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