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Врз основа на членот 89 од Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за прекршоците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 13/65), Законодавно-
правната комисија на Сојузната скупштина на сво-
јата седница од 22 април 1965 година го утврди долу 
изложениот пречистен текст на Основниот закон за 
прекршоците. 

Пречистениот текст на Основниот закон за пре-
кршоците го опфаќа Основниот закон за прекршо-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59) и неговите 
измени и дополненија објавени во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65, во кои е означено времето на 
влегувањето во сила на тој закон и неговите из-
мени и дополненија. 

АС бр. 297 
14 мај 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузната 

скупштина, 
Јово Угрчиќ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

(пречистен текст) 

П Р В Д Е Л 
МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
(1) Прекршоците се Повреди на јавниот поредок 

утврдени со закон и други прописи, за кои се пред-
видуваат прекршочни казни и заштитни мерки. 

(2) Прекршочните казни и заштитните мерки ги 
изрекуваат државните органи определени со овој 
закон. 

Член 2 
(1) За прекршок може да се казни само ако, 

пред да е сторен, тој бил предвиден со закон или 
со друг пропис и за него била пропишана казна. 

(2) Ако е пр сторениот прекршок изменет про-
писот за прекршокот, ќе се примени прописот по-
благ за сторителот. 

Член 3 ^ 
(1) Прописи за прекршоците можат да се до-

несуваат: 
1) со закон; 
2) со уредба и одлука на Сојузниот извршен 

совет или на републичкиот извршен совет; 
3) со правилник и наредба на сојузен или ре-

публички секретар кога се посебно овластени со 
закон да пропишуваат прекршоци и во границите 
на овластувањата определени со тој закон; 

4) со одлука на околиско собрание, градски собор 
или општинско собрание. 

(2) Одредбите за прекршоците што ги донесу-
ваат сојузните секретари со свои правилници и на-
редби, се донесуваат по претходно прибавено мис-
лење од Сојузниот секретаријат за правосудство. 

Член 4 
(1) Државните органи од членот 3 на овој закон 

можат да пропишуваат прекршочни казни и за-
штитни мерки само за повреда на прописите што 
тие ги донесуваат во рамките на својата надлеж-
ност утврдена со уставот, со закони и со други 
општи прописи. 

(2) Државниот орган кој е овластен да пропи-
шува прекршочни казни и заштитни мерки не може 
ова право да го пренесе врз други државни органи. 

(3) Општинското односно околиското собрание 
не може ова право да го пренесе врз своите органи. 

Член 5 
Прописите за прекршоците важат на терито-

ријата на општествено-политичката заедница чиј 
орган ги донесол тие прописи. 

Член б 
(1) За прекршоците можат да се пропишуваат 

парична казна и казната затвор. 
(2) За еден прекршок може да се пропише и 

парична казна и казната затвор, но само алтерна-
тивно, а за прекршоците сторени заради здобиваше 

со материјална корист можат со закон да се пропи-
шат обете казни, така што да можат да се изре-
куваат заедно. 

(3) Во случаите предвидени со овој закон (член 
34) може на сторителот на прекршокот наместо про-
пишаната парична казна или казната затвор да 
му се изрече казната укор. 

Член 7 
(1) Парична казна не може да се пропише 

во износ помал од 100ч динари ниту поголем од 
50.000 динари. 

(2) За прекшоците што ќе ги сторат правци 
лица може со закон и со прописи на Сојузниот из-
вршен совет и републичкиот извршен совет да 
се пропише парична казна и над 50.000 динари но 
најмногу до 1,000.000 динари, а со правилник и на-
редба на сојузен и републички секретар — најмно-
гу до 100.000 динари. 

(3) Со сојузен закон и со прописи на Сојузниот 
извршен совет за девизни, царински и надворешно-
трговски прекршоци, како и со закон и со прописи 
на Сојузниот извршен совет и републичкиот извр-
шен совет за даночни и други прекршоци, што 
претставуваат потешка повреда на прописите а се 
сторени заради здобивање со материјална корист 
може да се пропише парична казна и над 50.000 
динари, и тоа за поединци најмногу до 1,000.000 
динари, а за правни лица најмногу до 5,000.000 ди-
нари, или може да се пропише парична казна во 
сразмерен или сличен однос спрема определената 
основа. 

(4) Со правилник и наредба на сојузен и репуб-
лички секретар може за прекршоците од ставот 3 
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на овој член да се пропише парична казна и над 
50.000 динари, и тоа за поединци најмногу до 
200.000 динари а за правни лица најмногу до 
1,000.000 динари, или може да се пропише парична 
казна во сразмерен или сличен однос спрема опре-
делената основа, со тоа што казната за поединец да 
не може да се изрече во износ поголем од 200.000 
динари а на правно лице во износ поголем од 
1,000.000 динари. 

Член 8 
(1) Општинското и околиското собрание и град-

скиот собор можат да пропишат парична казна за 
поединци до 30.000 динари, а за правни лица до 
300.000-динари. 

(2) Другите државни органи од членот 3 на овој 
закон можат да пропишуваат парична казна во 
границите определени во членот 7 на овој закон. 

Член 9 
(1) Износите на наплатените парични казни за 

прекршоци се приход на републиката. % 

(2) Износите на наплатените парични казни за 
царински, девизни и надворешнотрговски прекр-
шоци се приход на федерацијата. 

(3) Со сојузен закон може да се пропише изно-
сите на наплатените парични казни за други опре-
делени видови прекршоци да и припаѓаат на феде-
рацијата. 

Член 10 
(1) Казната затвор може да се пропише само 

со закон. Казната затвор не може да се пропише во 
траехве пократко од еден ден ниту подолго од 30 
дена. 

(2) Со закон може за потешки прекршоци про-
тив безбедноста на граѓаните и за други потеш-
ки повреди на јавниот поредок, како и за потешки 
прекршоци против безбедноста на сообраќајот, да 
се пропише казна затвор во траење до два ме-
сеца. 

Член 11 
(1) Со закон ^може кон казната затвор или па-

ричката казна да се пропишува: заштитната мерка 
одземање на предметите што се употребени за из-
вршување на прекршокот или се прибавени со пре-
кршокот, или настанале со извршувањето на прекр-
шокот; заштитната мерка одземање на имотната 
корист; заштитната мерка одземање на дозволата 
за вршење на определено занимање или дејност во 
траење до една година; заштитната мерка одзема-
ње на возачката дозвола во траење до една година, 
односно заштитната мерка забрана на возење на 
лице што има странска возачка дозвола во траење 
до една година; заштитната мерка одземање на доз-
волата за држење и носење оружје во трање до 
три години; заштитната мерка оддалечување на 
странец од територијата на Југославија во траење 
до две години; заштитната мерка задолжително ле-
кување од алкохолизам. 

(2) Со закон можат да се пропишат и други за-
штитни мерки, како и да се определи некои од про-
пишаните заштитни мерки да можат да се применат 
самостојно и без изрекување казна. 

(3) За потешки прекршоци против безбедноста 
на гараѓните и за други потешки повреди на јав-
ниот поредок, со закон може да се пропише заш-
титната мерка упатување на престој во опреде-
лено место во траење до две години. 

Член 12 
(1) Прекршокот може да биде извршен со сто-

рување или со несторување. 
(2) Прекршокот е извршен со несторување кога 

сторителот го пропуштил дејствието што бил дол-
жен да го изврши. 

Член 13 
Прекршокот е извршен во време кога сторите-

лот работел или бил должен да работи, без оглед 
кога последицата настапила. 

Член 14 
Прекршокот е извршен во местото каде што 

сторителот работел или бил должен да ргѓботи, до-
колку со овој закон (член 15 став 2) или со про-
пис за прекршокот не е определено поинаку. 

Член 15 
(1) За прекршокот ќе се казни само ако е сторен 

на територијата на Југославија, ако со закон или 
со пропис од Сојузниот извршен совет не е про-
пишано поинаку. 

(2) Прекршокот е сторен на територијата на 
Југославија кога сторителот на таа територија ра-
ботел или бил должен да работи, или кога настапила 
на неа последицата. 

(3) Прописите за прекршоците кои важат на 
целата територија на Југославија ќе се применат 
на секого кој надвор" од нејзината територија ќе 
стори прекршок на домашен брод или воздухоплов. 

Г л а в а II 
ОДГОВОРНОСТ И КАЗНУВАЊЕ ЗА ПРЕКРШОК 

Член 16 ^ 
(1) Не е одговорно лицето што ќе стори прекр-

шок во состојба на трајно или привремено душевно 
заболување или на привремена душевна растроеност 
или на заостанат душевен развој, доколку поради 
овие состојби сторителот не можел да биде свесен 
за значењето на своето дејствие или за пропушта-
њето или не можел да управува со своите постапки. 

(2) Околноста дека е прекршокот сторен во пи-
јанство не ја исклучува одговорноста на сторителот. 

Член 17 
За одговорност достаточна е небрежноста на 

сторителот, доколку со пропис, за прекршокот не 
е определно дека ќе се казни само за умисла. 

Член 18 
(1) За прекршок може да биде одговорно прав-

но лице, кога е тоа определено со прописот за пре-
кршокот. 

(2) За прекршок правно лице е одговорно ако до 
извршување на прекршокот дошло со дејствие или 
со пропуштање на должен надзор од страна на ор-
ганот на управување или одговорното лице или со 
дејствие на друго лице што било овластено да поста-
пува од името на прарното лице. 

(3) Општествено-политички заедници, месни за-
едници и државни органи не можат да бидат одго-
ворни за прекршок. 

Член 19 
(1) За прекршокот на управно лице одговара и 

одговорното лице во правното лице. 
(2) Одговорното лице, во смисла на овој закон, 

е лице на кое му се доверени определен круг ра-
боти (директор, управник, раководител на комерци-
јалната служба, книговодител, касиер, магационер 
и др.). ' 

(3) Одговорност на одговорното лице за прекр-
шок постои ако до извршувањето на прекршокот 
дошло со негово дејствие или' со негово пропуш-
тање. 

(4) Одговорноста на одговорното лице за прекр-
шок не престанува затоа што му 'престанал рабо-
тниот однос во правното лице, ниту затоа што нас-
танала невозможност за казнување на правното ли-
це поради неговиот престанок. 

Член 20 
За прекршок на правно лице и на одговорното 

лице во правното лице може да се пропише само па-
рична казна. 

Член 21 
Прекршочна постапка нема да се води ниту ќе 

се изрекува казна за прекршокот против лицата 
што уживаат дипломатски имунитет. 
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Член 22 
(1) Не е прекршок она дејствие што е сторено 

во нужна одбрана или во крајна нужда, 
(2) За прекршок не е одговорно лицето што го 

сторило дејствието под влијание на сила, закана или 
присилба или кое во времето на извршувањето на 
прекршокот било во вистинска заблуда дека него-
вото дејствие е допуштено. 

Член 23 
Непознавањето на прописот со кој е предвиден 

прекршокот не извинува. 

Член 24 
(1) Тој што со умисла ќе подбуцне другего или 

ќе му помогне да стори прекршок ќе се казни како 
да го сторил самиот. 

(2) Со оглед на природата на прекршокот, како 
и на начинот и на околностите под коишто е из-
вршено подбуцнувањето или помагањето и со оглед 
на степенот на одговорноста на подбуцнувачот и 
помагачот мозќе да се запре постапката против нив. 

(3) Подбуцнувачот; и помагачот нема да ое каз-
нат ако прекршокот не е сторен. 

4 Член 25 
Лицето што во кривичната постапка или во по-

стапката по стопански престап е прогласено за ви-
новно за дело што опфаќа и обележја на прекршок, 
не може да се казни во прекршочна постапка за 
прекршок. 

Г л а в а III 
ПРИМЕНА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ КАЗНИ И НА 

ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ 

Член 26 
(1) При изрекувањето на парична казна во 

решението за прекршокот се определува и рокот за 
плаќање на паричната казна кој не може да биде 
пократок од петнаесет дена ниту подолг од три 
месеци сметајќи од денот на правосилноста на ре-
шението за прекршокот. 

(2) Во оправдани случаи органот што го донесол 
во прв степен решението за прекршокот може да 
дозволи паричната казна да се исплати во рати. 
Во тој случај тој орган ќе го определи начинот на 
исплатувањето и роќот на исплатата. Овој рок не 
може да биде подолг од шест месеци, доколку со 
посебен закон не е определено поинаку. 

Член 27 
(1) Ако казнетиот не ја плати во определениот 

рок паричната казна, таа ќе се замени со казната 
затвор. За замената на парична казна со казната 
затвор се донесува посебно решение. 

(2) Ако паричната казна не ја плати во опреде-
лениот рок казнетиот кој е подофицер, офицер или 
воен службеник, паричната казна ќе се наплати по 
присилен пат. 

(3) АКО е за девизни, царински, надворешно-
трговски, даночни и други прекршоци сторени за-
ради здобивање со материјална корист изречена 
парична казна во износ поголем од 50.000 динари, 
таа ќе се наплати по присилен пат. Ако паричната 
казна за овие прекршоци не може да се наплати по 
присилен пат ниту на шест месеци пред истекот на 
рокот на застареноста на извршувањето на казната, 
паричната казна односно остатокот на ненаплате-
ната парична казна ќе се замени со казната затвор. 

(4) Ако казнетото правно лице не ја плати па-
ричната казна во определениот рок, таа ќе се на-
плати по присилен пат. 

Член 28 
(1) При заменувањето на паричната казна со 

затвор, се сметаат секои започнати илјада "динари 
во еден ден затвор, но казната затвор не може да 
надмине триесет дена. 

(2) По исклучок од одредбата на ставот 1 од 
овој член, кога е изречена за прекршоците од чле-
нот 7 а 3 и 4 на овој закон парична казна над 
50.000 динари, казната затвор со која се заменува 
паричната казна може да надмине триесет дена но 
во никој случај не може да биде подолга од два 
месеца. 

(3) Кога за прекршок е изречена казната зат-
вор и парична казна, казната затвор со која се за-
менува паричната казна%не може заедно со изре-
чената казна затвор да надмине два месеца. 

(4) Кога е за прекршок покрај паричната казна 
алтернативно пропишана и казната затвор чијашто 
најголема мера е помала од триесет дена, казната 
затвор со која се заменува изречената парична 
казна не смее да ја надмине највисоката мера на 
казната затвор пропишана за тој прекршок. 

(5) Ако казнетиот исплати само еден дел од па-
ричната казна, остатокот сразмерно ќе се замени со 
казната затвор. 

(6) Извршувањето на казната затвор со која 
е заменета парична казна ќе се прекине ако каз-
нетиот го исплати остатокот на паричната казна 
по засметувањето на делот од таа казна што 6 
одговара на издржаната казна затвор. 

Член 29 
Казната затвор се изрекува на полни денови. 

г 
Член 30 

Органот што го донесува решението за прекр-
шокот ќе му ја одмери казната на сторителот во 
границите определени со прописот со кој е пропи-
шана прекршочната казна за тој прекршок. Притоа 
ќе ги земе предвид сите околности што влијаат да 
биде казната поголема или помала (отежителни и 
олеснителни околности) а особено: тежината на 
сторениот прекршок и неговите последици, околно-
стите под кои е сторен прекршокот, степенот на 
одговорноста на сторителот, личните прилики и 
држењето на сторителот по сторениот прекршок. 

Член 31 
При одмерувањето на паричната казна ќе се 

земе предвид и имотната состојба на сторителот. 

Член 32 
Кога му е оставен на државниот орган избор 

помеѓу паричната казна и казната затвор, казната 
затвор ќе се изречѕе кога прекршокот има по-
тешки последици или укажува на поголем степен 
на одговорноста на сторителот, што надлежниот 
орган ќе го образложи во решението за прекр-
шокот. 

Член 33 
Органот надлежен за постапката може н^ сто-

рителот да му ја одмери казната под пропишаната 
најниска мера од определениот вид на казна или 
наместо казната затвор да изрече парична казна 
или наместо паричната казна и казната затвор да 
изрече само една од овие казни, ако најде дека со 
сторениот прекршок не се произведени потешки 
последици а постојат такви олеснителни околности 
кои укажуваат на тоа што и со ублажената казна 
да може да се постигне целта на казнувањето. Вака 
ублажената казна не може да оди под општиот 
законски минимум од односниот вид на казна. 

Член 34 
Ако сторениот прекршок според околностите 

под кои е извршен е од незначително значење, или 
ако со него не се предизвикани никави или само 
очигледно незначителни последици, или ако по-
стојат други околности кои ја намалуваат одговор-
носта на сторителот во значителна мера, така што 
да може да се очекува дека сторителот во иднина 
ќе го одбегунува вршењето гаЃ прекршоци и без из-
рекувањето на пропишаната казна, органот надле-
жен за постапката може на сторителот наместо па-
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ричната казна иди казната затвор да му ја изрече 
казната укор. 

Член 35 
(1) Кога прекршокот се состои во неисполну-

вање на пропишана обврска, или со прекршокот е 
сторена штета што се утврдува според пропишаниот 
ценовник односно цена, органот надлежен за по-
стапката може, ако сторителот пред донесувањето 
на решението за прекршокот ја исполнил пропи-
шаната обврска ,или ја надоместил сторената штета 
и ако со оглед на природата на прекршокот, на ли-
чните особини на сторителот и на околностите под 
кои е сторен прекршокот, смета дека сторителот во 
иднина ќе го одбегнува вршењето на прекршоци 
и без изрекување на пропишаната казна, ќе ја 
запре постапката. 

(2) Исто така, органот надлежен за постапката 
може, ако со оглед на природата на прекршокот, на 
личните особини на сторителот и на околностите 
под кои е сторен прекршокот, смета дека сторите-
лот во иднина ќе го одбегнува вршењето на пре-
кршоци, пред донесувањето на решението за пре-
кршок со писмена опомена ќе го повика сторителот 
пропишаната обврска да ја исполни односно сто-
рената штета да ја надомести во определениот рок 
кој не може да биде подолг од триесет дена, и ќе 
ја запре постапката против него ако тој во тој 
рок ја исполни обврската односно ја надомести 
штетата. 

Член 36 
На лицето казнето за прекршок не може по 

истекот на една година од денот на издржаната 
или застарената казна или заштитна мерка изре-
чената прекршочна казна или заштитна мерка 
да му се земе предвид како отежителна околност 
при одмерувањето на казната за прекршокот што 
го сторило по тоа време, доколку со закон не е оп-
ределено поинаку. 

Член 37 
Ако сторителот со едно дејствие сторил пове-

ќе прекршоци, казната му се изрекува според оној 
пропис кој предвидува построга казна. 

Член 38 
(1) Ако сторителот со повеќе дејствија сторил 

пѕвеќе прекршоци по кои не е донесено решение 
а постапката се води пред еден државен орган, 
претходно ќе се утврди казната за секој прекр-
шок, па ќе се изречат сите така утврдени казни, а 
ако се тие казни од ист вид, ќе се изрече вкупна 
казна која е еднаква на збирот на пооделните утвр-
дени казни, со тоа што вкупната казна затвор да не 
може да надмине два месеца. 

(2) Кога во случајот од ставот 1 на овој член за 
повеќе прекршоци, е изречена казната затвор над 
триесет дена и парична казна, казната затвор со 
која се заменува паричната казна не може заедно 
со изречената казна атвор да надмине три месеци. 

Член 39 
(1) Заштитната мерка одземање на предметите 

што се употребени за извршување на прекршокот, 
или се прибивени со прекршокот или настанале 
со извршувањето на прекршокот, може да се из-
рече само ако се тие предмети сопственост на сто-
рителот. 

(2) Предметите од ставот 1 на овој член можат 
да се одземат и кога не се сопственост на сторите-
лот, ако тоа го бараат интересите на општата без-
бедност. или причините на јавниот морал, како и во 
други случаи определени со посебен закон. Со ова 
не се засега во правото на третите лица за надоме-
сток на штетата од сторителот^ 

(3) Органот што го донесува решението за 
прекршокот ќе определи со него, согласно со по-
себните прописи, дали одземените предмети ќе се 
Уништат, или ќе се продадат, иди ќе А се предадат 
на соодветна установа^ 

(4) Продажбата на одземените предмети се врши 
според прописите што важат за даночното извр-
шување, ако со посебни прописи не е определено 
поинаку. 

(5) Парите добиени со продажба на предме-
тите што се сопственост на сторителот се приход на 
републиката, а парите добиени со продажба на 
предметите за девизни, царински и надворешнотр-
говски прекршоци се приход на федерацијата. 

(6) Парите добиени со продажба на одземените 
предмети што не се сопственост на сторителот, му 
се предаваат на сопственикот. Ако сопственикот е 
непознат и не се јави ниту за една година доби-
ените пари се приход на републиката односно на 
федерацијата. 

Член 40 
(1) Заштитната мерка упатување на престој во 

определено место (член 11 став 3) може да се из-
рече против сторителот ако е со оглед на тежината 
на прекршокот, безобзирноста спрема интересите 
на општествената заедница и неговата наклоност 
кон вршење прекршоци потребно тој да се издвои 
од досегашната средина. 

(2) Заштитната мерка упатување на престој во 
определено место може да се изрече и против стра-
нец против кој е изречена заштитната мерка одда-
лечување од територијата на Југославија, или на 
кој му е откажано гостопримство, односно на кој 
не му е одобрен престој во земјата, ако во опре-
делениот рок не ја напушти територијата на Ју-
гославија. 

(3) Заштитната мерка упатување на престој во 
определено место може да се изрече во траење од 
шест месеци до две години, а против странец — 
додека не ја напушти територијата на Југославија. 

Член 41 
Казната затвор и заштитната мерка упатува-

ње на престој во определено место не можат да 6 
се изречат на бремена жена по наполнетите три ме-
сеци бременост и на мајка — до наполнетата една 
година живот на детето односно за време од шест 
месеци по породувањето ако е детето родено мртво. 

Г л а в а IV 
ОДГОВОРНОСТ И КАЗНУВАЊЕ НА 

МАЛОЛЕТНИЦИ 

Член 42 
(1) За прекршок не е одговорно лицето што во 

времето на извршувањето на прекршокот не напол-
нило четиринаесет години. 

(2) Ако такво лице стори прекршок, на тоа ќе 
се предупредат неговите родители односно стара-
телот, заради примена на воспитни мерки. 

Член 43 
(1) Ако прекршокот го сторил малолетник што 

не наполнил шеснаесет години, органот надлежен 
за постапката ќе ја запре постапката против него и 
само ќе го опомене да не прави ^о иднина прекр-
шоци. 

(2) Со оглед на природата на прекршокот, лич-
ните особини на малолетникот и околностите под 
кои е сторен прекршокот, органот надлежен за 
постапката може да ја запре постапката и против 
малолетник што наполнил шеснаесет години и само 
да го опомене во иднина да не прави прекршоци. 

(3) Во случаите од ст. 1 и 21 на овој член ор-
ганот надлежен за постапката ќе ги предупреди за 
тоа родителите од малолетникот односно старателот 
и училишната установа во која се школува мало-
летникот, заради примена на воспитни и дисци-
плински мерки. 

Член 44 
(1) Паричната казна и казната затвор можат 

да се изречат само против малолетник што наполнил 
шеснаесет години. 



Среда, 9 јуни 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 - Страна 1101 

(2) Со казната затвор малолетник може да се 
казни само по исклучок, ако се утврди дека, со 
оглед на природата на прекршокот и на неговите 
лични особини, е потребно да се примени оваа ка-
зна. Казната затвор не може да боде подолга од 
петнаесет дена било да се изрекува таа непосредно, 
било да се заменува паричната казна со казната 
затвор. 

(3) Пред да му се изрече казна на малолетникот 
ќе се прибави мислење од надлежниот орган на 
старателството. 

Член 45 
Со прописот за прекршокот може да се определи 

дека родителот односно старателот на малолетникот 
што ќе го стори тој прекршок ќе се казни со па-
рична казна ако ја пропуштил должноста да а 
грижи за малолетникот. 

Г л а в а V 

ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 46 
(1) Прекршочна постапка не може да се пре-

земе: 
1) за прекршоците за кои е пропишана парична 

казна која не надминува 50.000 динари или казната 
затвор до петнаесет дена — кога ќе изминат шест 
месеци од денот кога е сторен прекршокот; 

2) за прекршоците за кои е пропишана парична 
казна во износ поголем од 50.000 динари или казна-
та затвор подолга од петнаесет дена — кога ќе из-
мине една година од денот кога е сторен прекр-
шокот. 

(2) Прекршочната постапка за прекршокот за 
кој е пропишана заштитната мерка упатување на 
престој во определено место, не може да се преземе 
кога ќе измине една година од денот кога е сторен 
тој прекршок. 

(3) Застарувањето се прекинува со секое деј-
ствие од надлежниот орган преземено заради го-
нење на сторителот на прекршокот. По секој прекин 
почнува повторно да тече застареноста, но прекр-
шочната постапка во ниеден случај не може да се 
води натаму по истекот на двојното време опре-
делено во ст. 1 и 2 на овоГчлен. 

(4) Со закон за определени прекршоци можат 
да се определат рокови подолги од роковите од 
ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 47 
(1) Изречената прекршочна казна и заштит-

ната мерка не можат да се извршат ако од денот 
на правосилноста на решенито за прекршок из-
минат: 

1) за прекршоците за кои е изречена парична 
казна која не надминува 50.000 динари или казната 
затвор до петнаесет дена - шест месеци; 

2) за прекршоците за кои е изречена парична 
казна во износ поголем од 50.000 динари или казна-
та затвор во траење подолго од петнаесет дена -
една година. 

(2) Ако е заштитната мерка изречена самостој-
но, не може да се изврши кога ќе измине една 
година од денот на правносилноста на решението, 

(3) Застареноста се прекинува со секое дејствие 
на надлежниот орган преземено заради извршу-
вање на казната или заштитната мерка. По секој 
прекин започнува повторно да тече застареноста, 
но казната и заштитната мерка не можат во ниеден 
случај да се извршат по истекот на двојното време 
определено во ст. 1 и 2 на овој член. 

(4) Со закон за определени прекршоци можат 
да се определат робови подолги од' роковите од 
ст. 1 и 2 на овој член, 

В Т О Р И Д Е Л 
ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

Г л а в а VI 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ПОСТАПКАТА 

Член 48 
Постапката предвидена со овој закон се при-

менува на сите прекршоци, доколку со посебен за-
кон за поодделни прекршоци не е определена по-
инаква постапка. 

Член 49 
(1) Државниот орган што ја води прекршочната 

постапка е должен вистинито и наполно да ги ут-
врди фактите што се важни за донесувањето на 
решението. Тој е должен со еднаква грижливост да 
ги испита како околностите што го товарат обвине-
тиот така и околностите што служат за одбрана, 

(2) Државниот орган што ја води прекршочната 
постапка е должен да се грижи незнаењето или неу-
коста на странките да не биде од штета по нивните 
права. 

Член 50 
(1) Пред да се донесе решение обвинетиот мора 

да биде сослушан за предметот поради кого се води 
постапката против него. 

(2) Во случај уредно повиканиот обвинет да не 
дојде на сослушување а не го оправда изостанокот 
органот надлежен за постапката може да донесе 
решение за прекршокот и без сослушување на об-
винетиот, ако најде дека неговото сослушување не 
е нужно за да се утврди правилно состојбата на 
работата. 

(3) Решение за прекршокот може да се донесе 
без сослушување на обвинетиот и во случајот што 
е предвиден во членот И 23 на овој закон. 

, Член 51 
Во прекршочната постапка органот надлежен 

за постапката ги оценува доказите по слободно 
уверение. 

Член 52 
(1) На обвинетиот кој не го знае јазикот на кој 

се води прекршочната постапка мора да му се ово-
зможи преку толкувач да се запознае со целиот 
материјал и да ја следи постапката. 

(2) Обвинетиот има право во текот на постап-
ката да се служи со јазикот на кој зборува. 

Член 53 
Во прекршочната постапка обвинетиот не може 

да биде ставен во притвор, а може да биде задр-
жан пред да се донесе решението за прекршокот 
само во случаите предвидени со овој закон (чл. 
98 и 100). 

Член 54 
(1) Против првостепеното решение за прекршок 

има место на жалба. 
(2) Решението на второстепениот орган е пра-

восилно. 
Член 55 

Државните органи во прекршочната постапка 
се должни да си укажуваат едни на други правна 
помош. 

Г л а в а VII 
ОПШТИ ОДРЕДБИ НА ПОСТАПКАТА 

1. Органи за водеше на прекршочната постапка 

Член 56 
(1) Прекршочната постапка по сите прекршоци 

ја води во прв степен општинскиот судија за пре-

А 
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кршоци, ако со овој закон или со посебни прописи 
не е предвидена надлежност на друг орган. 

(2) Со закон може да се пропише постапката 
по определени прекршоци да ја води и друг орган. 

Член 57 
(1) Постапката по прекршоците ја води во втор 

степен околискиот совет за прекршоци, ако со закон 
не е определено таа постапка да ја води републи-
чкиот совет за прекршоци. 

(2) Околискиот совет за прекршоци се состои од 
претседател на советот — околискиот судија за пре-
кршоци и од двајца суди-поротници од листата ( на 
избраните судии-поротници. 

Член 58 
(1) Судиите за прекршоци и судиите-поротници 

на советот за прекршоци ги избира и ги разрешува 
собранието на соодветната општествено-политичка 
заедница. 

(2) Судијата за прекршоци и судијата-поратник 
се избираат на време определено со републички за-
кон и можат да бидат повторно избирани. 

Член 59 
(1) За судија за прекршоци првенствено се из-

бира лице што е дипломиран правник а може да 
биде избрано и лице што има завршена висока уп-
равна школа или завршен прв степен на правен 
факултет, или завршена виша управна школа, што 
положило правосуден испит или испит за судија 
за прекршоци и што ги исполнува општите услови 
за стапување на работа во работна организација. 

(2) За судија за прекршоци може да биде из-
бран и дипломиран правник кој не го положил ис-
питот од ставот 1 на овој член ако има најмалку 
две години управна или судска практика, како и 
лице што завршило висока управна школа, прв сте-
пен на правен фукултет или виша управна школа 
ако има најмалку три години управна или судска 
практика, со тоа што во рок Од една година да го 
положи испитот. Ако судијата за прекршоци не го 
положи испитот во определениот рок нему му пре-
станува службата. 

(3) Со републички закон може за судиите за 
прекршоци да се пропишат и построги услови во 
поглед на нивната стручна спрема. 

(4) Испитот за судија за прекршоци се полага 
пред испитната комисија што ја формира надлеж-
ниот републички орган. Програмата на стручниот 
испит ја пропишува сојузниот секретар за право-
судство. 

Член 60 
(1) За судија-поротник на совет за прекршоци 

може да биде избирано полнолетно лице способно 
да ја врши таа должност. 

(2) За судење на малолетници или во други оп-
ределени видови прекршоци, са судија-поротник се 
избираат лица што го имаат потребното искуство 
или стручна спрема. 

(3) За судија-поротник не може да биде изби-
рано лице кое на избраниот судија за прекршоци му 
е брачен другар или роднина во права линија или 
во странична линија до втор степен. 

Член 61 
(1) Судија за прекршоци за својата работа од-

говара с,амо пред собранието што го избрало. 
(2) Судијата за прекршоци ги следи и ги про-

учува општествените односи и појави што се од 
интерес за остварувањето на неговата функција и 
го известува собранието на соодветната општестве-
но-политичка заедница за примената на прописите 
за прекршоците и за проблемите што се јавуваат во 
неговата работа. 

(3) Судијата за прекршоци е должен да подне-
сува извештаи за својата работа кога ќе го побара 
тоа собранието што го избрала 

Член 62 . . 
(1) Во случај на исклучување или друга спре-

ченост, судијата за прекршоци го заменува неговиот 
заменик. 

(2) Заменикот на судија за прекршоци го из-
бира собранието на општествено-политичката заед-
ница што го избира и судијата за прекршоци од ре-
дот на лицата што имаат стручна спрема за судија 
за прекршоци. . 

Член 63 
(1) Судијата за прекршоци го разрешува со-

бранието што го избрало. 
(2) Судијата за прекршоци ќе биде разрешен: 
1) ако тоа го побара самиот; 
2) ако по своја согласност биде избран за суди-

ја за прекршоци на друга општествено-политичка 
заедница или назначен на нова должност: 

3) ако биде осуден на казната затвор над шест 
месеци или на поблага казна за кривично дело кое 
го прави недостоен за вршење на должноста на су-
дија за прекршоци; 

4) ако се утврди дека извршил потешка повре-
да на должноста на ,судија за прекршоци односно 
на угледот на судија за прекршоци или дека со сво-
јата работа покажал дека не е способен за вршење 
на таа должност. 

(3) Судијата за прекршоци може да биде раз-
решен од должност ако собранието на општествено-
-политичката заедница одлучило поради обемот на 
работите да се намали бројот на судиите за пре-
кршоци, како и во случај кога на работниците во 
органите на управата може да им престане рабо-
тата поради исполнување на условите за ста-
росна пензија. 

Член 64 
(1) По жалбата против првостепеното решение 

за прекршок што го донесол орган на управата ре-
шава во втор степен органот на управата од непо-
средно повисок степен. 

(2) Ако првостепеното решение за прекршок го 
донесел друг орган а не органот од ставот 1 на овој 
член, во втор степен решава органот определев со 
посебен закон. 

Член 65 
Се. овластува сојузниот секретар за правосуд-

ство да донесе поблиски прописи за водењето на 
евиденцијата и статистиката за прекршоците, како 
и да дава упатства за собирање и средување на ста-
тистичките податоци за работата на судиите за пре-
кршоци. 

Член 66 
(1) Судијата за прекршоци и советот за пре-

кршоци донесуваат самостојно одлуки врз основа 
на закони и на други правни прописи. 

(2) Судиите за прекршоци, нивните заменици и 
судиите-поротници пред стапувањето на должност 
даваат свечена изјава. 

Член 67 
(1) За поведување прекршочна постапка против 

воено лице органот што е надлежен за водењето на 
постапката (член 56) ќе ја извести воената единица 
односно установата на која тоа лице и припаѓа. 

(2) Ако судијата за прекршоци најде дека на 
воено лице за сторен прекршок би требало да му 
се изрече казната затвор ќе му го отстапи пред-
метот на старешината на воената единица односно 
на установата на која и припаѓа тоа лице. Во та-
ков случај за прекршокот на военото лице решава 
воениот орган. 

Член 68 
(1) По исклучок од одредбите на чл. 56 и 64 на 

овој закон, воените лица за прекршоците што ќе 
ги сторат на место кое стои вод контрола на вое-
ните органи одговараат пред надлежните воени ор-
гани според воените прописи. 

(2) Во воена состојба воените лица одговараат 
за сите прекршоци пред надлежните воени органи 
според воените прописи. 

Член 69 
Доколку со одделни одредби на овој закон не 

е пропишано поинаку, неговите одредби во поглед 
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на прекршочната постапка што важат за судијата 
за прекршоци се применуваат согласно и на дру-
гите државни органи кога се тие во прв степен на-
длежни да ја водат прекршочната постапка. 

2. Месна надлежност 

Член 70 
(1) За водење на прекршочната постапка е на-

длежен, по правило, судијата за прекршоци на чие 
подрачје е сторен прекршокот. 

(2) Ако е прекршокот сторен ЈНЛГ домашен брод 
или воздухоплов, за водење на прекршочната по-
стапка е надлежен судијата за прекршоци на чие 
подрачје се наоѓа домашната лука или воздухо-
пловното пристаниште во кое се завршува пату-
вањето на сторителот на прекршокот. 

Член 71 
Ако не може да се определи надлежноста спо-

ред местото на извршувањето на прекршокот, таа 
се определува според живеалиштето односно пре-
стојувалиштето на сторителот, доколку важноста на 
прописот со кој е определен прекршокот се простира 
и на подрачјето на кое ое наоѓа неговото живеали-
ште односно престојувалиште. 

Член 72 
Ако според чл. 70 и 71 на овој закон за постап-

ката се над лежаи двајца или повеќе судии за пре-
кршоци, постапката ја води судијата за прекршоци 
што прв ја започнал 

Член 73 
(1) Судијата за прекршоци кој е надлежен за 

сторителот на прекршокот е надлежен и за соу-
чесниците. 

(2) Против сите лица, по правило, се води за-
едничка постапка. Кота е тоа целесообразно, над-
лежниот судија за прекршоци адоже да ја одвои по-
стапката против одделни соучесници. 

(3) Кога одговараат за ист прекршок како со-
извршители или соучесници граѓански и воени 
лица, па за постапката против воените лица се над-
лежни воените органи (член 67 став 2 и член 68), 
постапката против граѓанските лица се води одво-
ено од постапката против воените лица. 

Член 74 
Судијата за прекршоци кој е надлежен за сто-

рителот на прекршокот може предметот да му го 
отстапи на судијата за прекршоци на чие подрачј-е 
сторителот живее или престојува, ако со тоа се о-
леснува постапката и ако важноста на прописот со 
кој е прекршокот определен се простира и на тоа 
подрачје. 

Член 75 
Судијата за прекршоци е должен по службена 

должност да води сметка за стварната и месната 
надлежност. Ако најде дека за водењето на пос-
тапката е надлежен друг судија за прекршоци или 
друг орган, ќе му^го отстапи предметот без одлага-
ње на тој судија за прекршоци односно на тој орган. 

3. Судрување за надлежноста 

Член 76 
(1) За судрувањето за надлежноста помеѓу оп-

штинските судии за прекршоци на подрачјето на 
иста околија, решава околискиот ' совет за прекр-
шоци. 

(2:) За судрувањето за надлежноста помеѓу оп-
штинските судии за прекршоци од териториите на 
разни околии на иста република и помеѓу околи-
ските совети за прекршоци од територијата на иста 
република решава републичкиот врховен суд. 

(3) За судрувањето за надлежноста помеѓу ор-
ганите на управата решава органот на управата на-

длежен за решавање на судрување за надлежно^ 
ста според одредбите од Законот за општата управ-
на постапка. 

(4) За судрувањето за надлежноста помеѓу су-
диите за прекршоци или помеѓу советите за прекр-
шоци од териториите на разни републики решава 
Врховниот суд на Југославија. 

(5) Против решението со кое е расправено суд-
рувањето на надлежноста нема место на жалба. 

4. Исклучување 

Член 77 
(1) Во прекршочната постапка ќе се исклучи су-

дијата за прекршоци и друго службено лице: 
1) што е оштетено или е со обвинетиот, оште-

тениот или со неговиот застапник во блиско роднин-
ство или во таков однос што да постои сомневање 
во неговата непристрасност; 

2) што во ист предмет било сведок или застап-
ник на оштетениот; 

3) кога постојат други околности што предиз-
викуваат сомневање во неговата непристрасност. 

(2) Исклучени се од донесувањето на решение во 
втор степен службените лица што учествувале при 
донесувањето на првостепеното решение. 

Член 78 
(1) Судијата за прекршоци е должен сам да се 

исклучи ш,том ќе дознае дека постојат причини за 
исклучување. Другите службени лица се должни 
самите да барат исклучување штом ќе дознаат дека 
постојат причини за исклучување. 

(2) Барањето за исклучување може да го под-
несе и странката се додека не се донесе решение за 
прекршокот. Лицето чие исклучување се бара мо-
же додека не се донесе решението за барањето за 
исклучување да ги презема само оние дејствија што 
не трпат одлагање. 

(3)' За исклучување на општински судија за пре-
кршоци решава советот за прекршоци. 

(4) За исклучување на претседателот и на су-
диите-поротници на советот за прекршоци решава 
односниот совет, со тоа што во решавањето да не 
може да учествува член на советот чие исклучу-
вање се бара. 

(5) Пред да се донесе решението за исклучување 
ќе се земе изјава од лицето чие исклучување е во 
прашање. 

(6) Против решението со кое се усвојува исклу-
чувањето не е допуштена жалба, а решението со 
кое се одбива исклучувањето може да се напаѓа 
само со жалбата против решението за прекршокот. 

5. Обвинетиот и оштетениот во постапката и 
нивното застапување 

Член 79 
(1) Обвинетиот е лице против кое се води по-

стапката. 
(2) Оштетениот е лице чие право е повредено 

со прекршокот. 
Член 80 

Оштетениот има право самиот или преку свој 
застапник да поднесува докази, да става предлози 
и да истакнува граѓанскоправно барање за надо-
месток на штетата. 

Член 81 
(1) Обвинетиот има право да поднесува докази, 

да става предлози и да изјавува жалба, како и да 
употребува други правни средства. 

(2) Обвинетиот има право во текот на постап-
ката да си земе бранител. За бранител може да се 
земе лице кое според општите прописи има право 
да биде бранител. Бранителот е должен да му го 
поднесе полномошното на органот пред кој се води 
постапката. 
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(3) Бранителот е овластен да ги презема во ко-
рист на обвинетиот сите дејствија што може да ги 
преземе обвинетиот. 

Член 82 
(1) Обвинетиот и оштетениот, какр и нивните 

застапници, имаат право да ги прегледаат списите 
на предметот. 

(2) Додека е постапката во тек, разгледувањето 
и препишувањето на списите го дозволува органот 
што ја води постапката. Разгледувањето на списите 
може да не се дозволи ако со тоа би се попречу-
вало правилното водење на постапката. По довр-
шената доказна постапка, на лицата од ставот 1 
на овој член, како и на секое друго лице што има 
оправдан интерес, не може да не им се дозволи 
разгледувањето и препишувањето на списите на 
предметот. 

6. Записник 
Член 83 

(1) За одделни службени дејствија што се пре-
земаат во текот на постапката се состава записник. 

(2) Во записникот се внесува: 
1) називот на државниот орган кој ја води по-

стапката; 
2) местото, времето и предметот на службеното 

дејствие; 
3) личните имиња на лицата што учествуваат во 

службеното дејствие; 
4) кратка содржина на извршеното службено 

дејствие. 
(3) Во записникот за сослушување се внесува 

суштествената содржина на сослушувањето. Ако 
сослушувањето се врши преку преведувач, ќе се 
означи на кој јазик е извршено сослушувањето и 
кој бил преведувачот. 

(4) Записникот го потпишува службеното лице 
што раководи со службеното дејствие и записни-
чарот, ако записникот го води записничар. 

(5) Записникот за сослушување на обвинетиот 
го потпишува и обвинетиот. 

(6) Записникот за сослушување на сведоците и 
вештаците го потпишуваат и сведоците односно ве-
штаците. 

Член 84 
(1) Пред потпишувањето Записникот ќе му се 

прочита на сослушаното лице, што ќе се означи на 
крајот на текстот. 

(2) Ако записникот содржи повеќе листови, тие 
ќе се означат со редни броеви и секој лист ќе го 
овери со свој потпис лицето што раководи со слу-
жбеното дејствие, а ќе го потпише и сослушаното 
лице. 

(3) Ако сослушаното лице не сака да го пот-
пише записникот или се отстрани пред неговото за-
клучување, лицето што раководи со службеното 
дејствие ќе го забележи ова во записникот. 

(4) Ако службеното дејствие не може да се из-
врши целото без прекин, ќе се состави посебен за-
писник за секој посебен дел на службеното дејствие. 

Член 85 
(1) Во веќе потпишаниот записник не смее ни-

што да се додава, прецртува или менува. Местата 
што се прецртани уште за време на оставањето 
на записникот мораат да останат читливи. Исправ-
ките и прецртаните места ќе ги завери со свој пот-
пис лицето што раководи со службеното дејствие. 
Дополнувањата на веќе заклучениот записник пов-
торно ќе се потпишат и заверат. 

(2) Лицето што учествува ЕО постапката има 
право да стави во записникот приговор против не-
говата содржина. 

7. Донесување и соопштување на одлуки 
Член 86 

Одлуките во прекршочната постапка се доне-
суваат, по правило, во форма на решение, доколку 

со прописите на овој закон за одделни одлуки не 
е предвидено да се донесуваат во форма на наредба. 

Член 87 
(1) Одлуките им се соопштуваат на странките 

усно ако се тие присутни. 
(2) Усното соопштување секогаш ќе се назначи 

во записникот или на списот. При усното соопшту-
вање на одлуката ќе им се обрне внимание на 
странките дека можат да побараат препис на одлу-
ката и ќе се поучат за правото на жалба и за рокот 
за жалбата. 

(3) На барањето сторено при усното соопштува-
ње ќе му се издаде на заинтересираното лице пре-
пис на соопштената одлука. Кога странката ќе по-
бара препис на одлуката, рокот за жалбата ќ се 
смета од денот кога П е доставен преписот на од-
луката. 

(4) На отсутните лица одлуките им се соопшту-
ваат со доставување на нивниот заверен препис. 
И во овој случај рокот за жалбата се смета од де-
нот на доставата. 

Член 88 
Одлуките и другите акти се доставуваат според 

соодветните одредби од Законикот за кривичната 
постапка. 

у 8. Повикување и приведување на лица 
Член 89 

(1) Лице кое треба лично да учествува во по-
стапката се повикува, по правило, со писмена пока-
на. Во поканата ќе се означи називот на државниот 
орган кој повикува, времето кога треба да се јави 
повиканиот, предметот поради кој се повикува и во 
кое својство (како обвинет, сведок, вештак итн.). 

(2) Во поканата со која се повикува обвинетиот 
ќе се означи зошто тој се обвинува и дали обвине-
тиот мора лично да дојде на сослушување или мо-
же да даде своја одбрана и писмено. Кога се пови-
кува да дојде лично, на обвинетиот ќе му се обрне 
внимание во поканата дека за случај на неодзову-
вање на поканата ќе се нареди негово приведување. 
АКО за утврдување на фактичката состојба прису-
ството на обвинетиот не е неопходно, обвинетиот во 
поканата ќе се предупреди дека решение за прекр-
шокот во случај на неодзовување на поканата, ќе 
се донесе и без негово сослушување, 

(3) Во поканата за сведоци и вештаци ќе се 
означи дека повиканиот е должен да се јави и дека 
за случај на неоправдано неодзовување на поканата 
ќе се нареди негово приведување. Ако се повикува 
оштетениот како сведок, тоа мора да се означи во 
поканата. 

(4) Во исклучителни случаи повикувањето може 
да се изврши и усно, што ќе се забележи во списите. 

Член 90 
(1) АКО уредно повиканото лице не се одзове 

на поканата и својот изостанок не го оправда, а 
неговото присуство е неопходно заради утврдување 
на фактичната состојба, ќе се нареди негово при-
ведување. 

(2) Приведување на обвинетиот може да се на-
реди само ако во поканата било означено дека об-
винетиот мора лично да дојде. 

(3) Приведување на обвинетиот може да се на-
роди и без претходна покана ако не може да го до-
ко же својот идентитет или нема постојано престо-
јувалиште. 

(4) Приведување на оштетениот може да се на-
реди само ако е тој повикан и како сведок. 

(5) Приведувањето се наредува писмено. Во на-
редбата мора да биде означено личното име на 
лицето што треба да се приведе и причината поради 
која се наредува приведувањето. Наредбата мора 
да биде снабдена со службен печат и со потпис од 
судијата за прекршоци што го наредил привредува-
ното. 

(6) Службениците На милицијата и другите слу-
жбени лица овластени за приведување можат и 
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без наредување од судијата за прекршоци да при-
ведат лице што е затечено во вршење на прекр-
шок, ако не може да се утврди неговиот иден-
титет или ако тоа нема постојано престојувалиште, 
како и во случај кога приведувањето е потребно 
за да се спречи продолжувањето на прекршокот. 
Приведувањето на обвинетиот во такви случаи мо-
ра да се изврши без одлагање. 

(7) Ако во случајот од ставот 6 на овој член сто-
рителот е затечен во вршење на прекршок надвор од 
редовното службено време на судијата за прекр-
шоци а постојат основи за сомневање дека обвива^ 
тиот ќе побегне или опасност непосредно да го про -̂
должи извршувањето на прекршокот, службеното 
лице овластено за приведување може да го задржи 
обвинетиот под свој надзор додека не биде во мо-
жност да го приведе до судијата за прекршоци а 
најдолго 24 часа. 

(8) Приведувањето на воени лица може да го 
врши само овластениот воен орган. 

9. Рокови 
Член 91 

(1) Роковите се сметаат на часови, денови, ме-
сеци и години. 
у (2) Во еден ден се сметаат 24 часа, а месеците 
и годините се сметаат во календарското траење. 

(3) Роковите на часови се сметаат од наредни-
от час по оној во кој паѓа почетокот на рокот. Тој 
час ќе се означи на списот. 

(4) Во рокот што се смета на денови не се за-
сметува денот во кој паѓа почетокот на рокот. 

(5) Роковите определени по месеци или години 
се завршуваат со истекот на оној ден на последниот 
месец или година што според својот датум му од-
говара на денот кога започнал рокот. 

(6) Ако последниот ден на рокот паѓа во некој 
државен празник или недела, рокот истекува со 
истекот на првиот нареден ден. 

Член 92 
(1) Кога изјавата е сврзана со рок, се смета де-

ка е дадена во рокот ако му е предадена пред да 
истекне рокот на оној што е овластен за нејзиното 
примање. 

(2) Изјавата може да се упати и по пошта пре-
порачано, како и со телеграма. Во овие случаи де-
нот на предавањето на поштата се смета како ден 
на предавањето на оној што е овластен да ја прими. 

Член 93 
(1) На обвинетиот што ќе го пропушти рокот 

за изјава на жалба против решение за прекршокот 
може од оправдани причини да му се дозволи вра-
ќање во поранешната состојба, ако во рок од три 
дена по престанокот на причината поради која е 
пропуштен рокот поднесе молба за враќање во по-
ранешната состојба и ако едновремено со молбата 
предаде жалба. 

(2) По истекот на еден месец од денот на про-
пуштениот рок не може да се бара враќање во по-
ранешната состојба, 

(3) За враќање во поранешната состојба решава 
органот надлежен да решава во втор степен по жал-
бата. Кога надлежниот орган ќе дозволи враќање 
во поранешната состојба, со истото решение ќе ре-
ши за жалбата, 

Член 94 
(1) Молбата за враќање во поранешната состој-

ба му се предава на државниот орган на кој му се 
предава жалбата. 

(2) Против решението, донесено за молбата за 
враќање во поранешната состојба не е допуштена 
жалба. 

Член 95 
Молбата за враќање во поранешната состојба 

не го задржува извршувањето ^ на решението за 
прекршокот, но државниот орган на кој му е пре-
дадена молбата може според околностите да нареди 

извршувањето на казната да се одложи додека не 
се реши молбата за враќање во поранешната со-
стојба. 

Г л а в а VIII 
ПОВЕДУВАЊЕ И ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

1. Повод за поведување на постапката 
Член 96 

(1) Судијата за прекршоци ја поведува постап-
ката на барање од надлежниот орган на управата, 
од овластениот инспектор или од јавниот обвинител, 
или на пријава од оштетениот. 

(2) Барањето за поведување постапка се подне-
сува писмено. Оштетениот може пријавата да ја 
поднесе и усно во записник. 

(3) Барање за поведување постапка може да 
поднесе оној орган на управата во чија надлежност 
спаѓа непосредното извршување на прописот во кој 
е предвиден прекршокот. Ако тој орган не поднесе 
барање, барањето може да го поднесе органот на 
управата од повисок степен во чиј делокруг спаѓа 
извршувањето на односниот пропис. 

(4) Ако судијата за прекршоци на друг начин 
дознае за прекршокот по кој не е поднесено барање 
односно пријава според ставот 1 на овој член, ќе 
го извести за тоа органот на управата овластен за 
поднесување на барање за поведување постапка. 

(5) По повод поднесеното барање односно прија-
вата судијата за прекршоци одлучува дали посто-
јат услови за поведување постапка. 

(6) Кога судијата за прекршоци одлучил да се 
поведе постапка, постапката натаму се води по слу-
жбена должност. 

(7) Ако по барање од органот на управата од-
носно од јавниот Ч)бвинител или на пријава од 
оштетениот судијата за прекршоци најде дека нема 
услови за поведзпвање постапка, ќе го извести за 
тоа подносителот на барањето, а оштетениот ќе го 
упати дека со свое барање за надоместок на ште-
тата може да му се обрне на судот. 

Член 97 
(1) Прекршочната постапка се спроведува брзо 

и кратко, но така со тоа да не се попречува доне-
сувањето на правилно решение за прекршокот. 

(2) Докажувањето ќе се ограничи на фактите 
што се битни за да се утврди материјалната вистина. 

2. Мерки за обезбедување присуство на обвинетиот 
Член 98 

(1) Обвинетиот може да биде задржан до доне-
сувањето на решение за прекршокот ако не може 
да се утврди неговиот идентитет или ако нема по-
стојано престојувалиште, а постојат основи за сом-
невање дека го сторил прекршокот и дека ќе из-
бега, како и кога против Него се води постапка 
за прекршок за кој може да се изрече заштитната 
мерка упатување на престој во определено место, а 
е основано сомневањето дека постојат околности 
што го оправдуваат изрекувањето на таква мерка. 

(2) За задржувањето на обвинетиот мора да се 
стави забелешка на списот во кој ќе се означи де-
нот и часот кога е наредено задржувањето. Оваа 
забелешка ја потпишува судијата за прекршоци, а 
под неа обвинетиот потпишува дека му е соопштена 
наредбата за задржувањето. 

(3) Задржувањето може да трае најдолго двае-
сет четири часа од часот кога е задржан обвине-
тиот. Во тој рок обвинетиот мора да биде сослушан 
и мора да се донесе решение за прекршокот или 
обвинетиот ќе се пушти на слобода. 

(4) Времето за кое е задржан обвинетиот пред да 
се донесе решение за прекршокот му се засметува 
во изречената казна. При засметувањето задржу-
вањето што траело подолго од 12 часа се смета во 
еден ден затвор, односно во 1.000 динари парична 
казна. 

(5) На обвинетиот што во текот на кривичната 
постапка бил ставен во притвор, времето поминато 
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во притвор ќе му се засмета во казната затвор из-
речена за прекршокот, ако е против него запрена 
кривичната постапка и ако е тој за истото дејствие 
казнет во прекршочна постапка. 

Член 99 
(1) Кога е поведена прекршочна постапка про-

тив обвинет кој нема постојано место на престој во 
Југославија, а евка пред завршувањето на постап-
ката да ја напушти Југославија, на негов предлог 
судијата за прекршоци може да определи обвине-
тиот да положи гаранција. 

(2) Кога е тоа потребно судијата за прекршоци 
ќе побара од обвинетиот де определи свој полномош-
ник или полномошник за примање писмена според 
одредбите од Законот за општата управна постапка. 

(3) Гаранција не може да се определи пред да 
биде сослушан обвинетиот. 

(4) Гаранцијата секогаш гласи на паричен из-
нос кој се определува со оглед на тежината на пре-

,кршокот, пропишаната казна и големината на ште-
тата нанесена на оштетеното лице. Гаранцијата се 
состои во полагање на готови пари, хартии од вред-
ност или скапоцености. 

(5) Ако биде донесено решение за запирање на 
постапката или обвинетиот биде ослободен, поло-
жената гаранција се враќа. 

(6) АКО обвинетиот по правосилноста на реше-
нието со кое е казнет за прекршок не го плати из-
носот на утврдениот надоместок на штетата, овој 
износ ќе се наплати од положената гаранција. 

(7) АКО казнетиот не ја плати паричната казна 
или не пристапи кон извршување на казната зат-
вор односно заштитната мерка, со остатокот на га-
ранцијата, по наплатата на надоместокот на ште-
тата и трошоците на постапката, ќе се постапи со-
гласно со одредбите од членот 9 ст. 1 и 2 на ова! 
закон, 

Член 100 
(1) Судијата за прекршоци може да нареди лице 

во пијана состојба што ќе се затече во вршењето на 
прекршок да се задржи додека не се истрезни, ако 
постои опасност дека тоа и натаму ќе врши прекршо-
ци. Вакво задржување не може да трае подолго од 
12 часа од часот кога е односното лице задржано. 

(2) Задржување на лице во пијана состојба во 
случајот од ставот 1 на овој член може да нареди 
и овластениот службеник на орган на внатрешните 
работи. 

(3) За задржувањето мора да се стави забелеш-
ка на списот во која ќе се означи денот и часот ко-
га е наредено задржувањето. Оваа забелешка ја пот-
пишува службеното лице што го наредило задржу-
вањето. I 

Член 101 
Кога постојат услови од чл. 98 и 100 на овој за-

кон за задржување на воено лице, задржувањето ќе 
го изврши најблиската воена команда. 

3. Сослушување на обвинетиот 
Член 102 

(1) Обвинетиот се испитува усно. 
(2) На почетокот од првото испитување прво ќе 

се земат од обвинетиот општите лични податоци по 
овој ред: име и презиме, занимање, ден, месец, годи-
на и место на раѓањето, место на живеењето, брач-
на состојба и број на децата, државјанство, писме-
ност, имотна состојба, дали е, кога и зошто судски 
и прекршочно казнуван, дали се наоѓа под истрага, 
и ако е малолетен, кој му е законски застапник. 

(3) По земањето на личните податоци судијата 
ѕа прекршоци ќе му соопшти на обвинетиот зошто 
се зема на одговорност и ќе го повика да каже сб 
што е во врска со прекршокот поради кој се сос-
лушува. 

(4) Судијата за прекршоци може да го повика 
обвинетиот својата одбрана да ја даде писмено, ако 
најде дека непосредно усно сослушување не е пот-

ребно со оглед на значењето на прекршокот и пода-
тоците наведени во барањето односно пријавата. Во 
ваков случај обвинетиот може својата одбрана да 
ја даде писмено или да се јави лично за да биде 
усно сослушан. 

Член 103 
Обвинетиот ќе се соочи со сведокот или со соу-

чесникот ако нивните искази не се сложуваат во 
важните точки и ако таа противречност не може 
на друг начин да се отстрани. 

Член 104 
Ако е обвинетиот глув, ќе му се постави пра-

шањето писмено, а ако е нем, ќе се повика да 
одговара писмено. Ако сослушувањето не може да 
се изврши на овој начин, ќе се повика заради тол-
кување такво лице кое може да се разбере со обви-
нетиот. 

4. Сослушување на сведоци 
Член 105 

(1) Сведоците ќе се сослушаат ако е тоа пе-
трино за утврдување на фактите. 

(2) Секое лице што е повикано како сведок е 
должно на поканата да дојде и да сведочи. Лицата 
кои поради изнемоштеност, болест или неспособ-
ност не можат да дојдат по поканата, ќе се испитаат 
како сведоци во својот стан. 

(3) Ослободени се од должност за сведочење: 
брачниот другар на обвинетиот, роднините на обви-
нетиот по крв во нагорна или надолна права ли-
нија, а во странична до втор Степен заклучно посвои-
телот и посвоеникот на обвинетиот, како и верскиот 
исповедник за она што му го исповедил обвинетиот. 

(4) Пред испитување лицата од ставот 3 на овој 
член ќе се поучат дека не мораат да сведочат и 
тоа ќе се назначи во записникот, а нивните изјави 
дека не сакаат да сведочат ќе се внесат во запис-
никот. 

Член 106 
Како сведоци не можат да се испитаат службе-

ните и други лица за фактите што се должни да 
ги чуваат како службена тајна, додека од тоа не 
ги ослободи надлежниот орган. 

Член 107 
Сведокот го испитува судијата за прекршоци 

кој ја води постапката, освен ако сведокот живее 
надвор од неговото подрачје, во кој случај сослу-
шувањето може да го изврши судијата за прекр-
шоци на чие подрачје сведокот престојува. 

Член 108 
(1) Сведоците се испитуваат поединечно. 
(2) Сведокот пред испитувањето ќе биде опоме-

нат да ја каже правата вистина на сите прашања, 
да не премолчи ништо и ќе му се обрне внимание 
на последиците што ќе ги поднесе ако сведочи -
лажно. 

Член 109 
(1) Од сведокот прво ќе се земат општите лични 

податоци по овој ред: име и презиме, година на жи-
вотот, занимање, место на раѓањето, место на живе-
ењето и во каков однос е спрема обвинетиот и спре-
ма оштетениот. 

(2) Во текот на испитувањето сведокот ќе се 
повика да го каже сето што му е познато за пред-
метот и по потреба ќе му се постават посебни пра-
шања за да се дополни или разјасни она што го 
кажал. Сведокот секогаш ќе биде прашан откаде 
му е познато ова што го сведочи. 

(3) Ако е потребно да се утврди дали сведокот 
го познава лицето или предметите, ќе се бара од 
него прво да ги опише и да ги наведе знаците за 
разликување, па потоа ќе му се покаже лицето или 
предметот заради распознавање. 
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(4) Ако е сведокот глув или нем, ќе се сослуша 
на начинот предвиден во членот 104 на овој закон. 

Член НО 
Сведоците можат да се соочат ако нивните 

искази не се сложуваат во поважните точки а про-
тивречности не може да се отстрани на друг начин. 

5. Увид 
Член 111 

(1) Ако е потребно личнов забележување за да се 
утврди и разјасни некаков важен факт, ќе се из-
врши увид. 

(2) Судијата за прекршоци КОЈ ГО наредил уви-
дот ќе определи кои лица ќе се повикаат да прису-
ствуваат на увидот. 

6. Вештачење 
Член 112 

(1) Кога за утврдувањето или оценката на фак-
тите е неопходна особена стручна спрема, ќе се оп-
ределат еден или двајца вештаци. 

(2) За вештак не може да ое земе лице што не 
може да биде сведок. . 

(3) Кога е во случај на прекршок на сообраќај-
ните прописи потребно да ое утврди дали постои пи-
јанство на обвинетиот, судијата за прекршоци и ов-
ластениот службеник на органот на внатрешните 
работи можат да определат земање и преглед на 
крвта на обвинетиот или примена на други научни 
методи заради утврдување на постоењето и степе-
нот на пиј^нството на обвинетиов. 

Член 113 
(1) Наодот на вештакот се внесува во записни-

кот веднаш, а мислењето може да се даде во рокот 
што ќе го определи судијата за прекршоци. 

(2) Несогласноста или нејасноста во мислењето 
и наодот на вештакот ќе се отстрани со нивното со-
слушување или со повторување на вештачењето 
преку истите или други вештаци. 

7. Претресување на стан и лице 
Член 114 

Претресувањето на стан и на други простории, 
како и претресувањето на лице може да се преземе 
само кај потешки прекршоци, теога има достаточно 
основи дека во просториите, предметите или кај од-
делни лица ќе се најдат предмети или траги што би 
можеле да бидат од суштествена важност за постап-
ката или дека со претресувањето на станот и на 
другите простории ќе се фати обвинетиот. -

Член 115 
(1) Претресувањето го определува оо писмена на-

редба судијата за прекршоци. Личното претресува-
ње на жените го врши жена службено лице или 
друго женско лице на кое може да му се довери 
вршењето на претресувањето. 

(2) Претресувањето на стан и на други просто-
рии на воени лица како и претресувањето на вое-
ните лица може да го врши само овластениот воен 
орган. 

(3) Службеното лице што треба да го изв-рши 
претресувањето на станот и на просториите или пре-
тресувањето на лице мора да има писмена наредба 
која ќе се соопшти пред претресувањето. 

Член 116 
(1) Пред претресувањето ќе се повика оној кај 

кого се врши претресувањето да ги предаде самиот 
лицата или предметите што се бараат. Ако на овој 
начин не се добие она што се бара, ќе се изврши 
претресување. 

(2) АКО е одложувањето сврзано со опасност 
Или ако претресувањето се врши во јавни просто-
рии, кон претресување ќе се пристапи веднаш и 
без позив да ое предадат'лицата или предметите. 

Член 117 
(1) Претресувањето на стан се врши дење. Ако 

во текот на претресувањето настапила ноќ, започ-
натото претресување нема да се прекине поради тоа. 

(2) При претресувањето на стан ќе присуству-
ваат двајца полнолетни граѓани. 

Член 118 
(1) Држателот на станот или просторијата ќе се 

повика да присуствува на претресувањето. Ако е 
овој отсутен, ќе се повика да присуствува на пре-
тресувањето еден од возрасните домашни, односно 
еден сосед. 

(2) Вратата на станот или на другите простории 
и остави ќе се отвори ако сопственикот или него-
виот полномошник самиот не ја отвори на позив 
од службеното лице или ако е тој отсутен. 

(3) Претресувањето во работни и други органи-
зации може да се врши само во присуство на прет-
ставникот на организацијата. 

(4) Претресувањето во воени установи може да 
го врши само овластениот воен орган. 

(5) Претресување во установи што уживаат ек-
стериторијалност не е допуштено. 

Член 119 
Предметите најдени со претресувањето што се 

употребени за вршење на прекршок, што се приба-
вени со прекршок или што настанале со извршува-
ње на прекршок привремено ќе се одземат. 

Член 120 
(1) За секое претресување ќе се состави записник 

во кој покрај другите податоци ќе се означи на-
редбата врз основа на која е извршено претресува-
њето и пописот на сите одземени предмети. 

(2) Записникот го потпишува и лицето кај кое 
е изврше-но претресувањето, како и присутните гра-
ѓани. Ако некое од овие лица одбие да го потпише 
записникот, тоа ќе се забележи во записникот, како 
и причината на одбивањето. 

(3) На лицето кај кое е извршено претресува-
њето ќе му се издаде препис од записникот. 

8. Привремено одземање на предмети 

Член 121 
(1) Предметите што молчат да бидат одземени 

според членот 39 ст. 1 и 2 на овој закон можат при-
времено да се одземат и пред донесувањето на ре-
шението за прекршокот. 

(2) Привременото одземање го определува со 
своја наредба судијата за прекршоци. Преписот ор 
наредбата мора да му се предаде на лицето од кое 
се врши одземањето на предметите. 

(3) Со посебни прописи за прекршоците можат 
да се овластат службените лица на инспекциските 
органи и службениците на милицијата -кога 
во службена должност ќе дознаат за прекршок, да 
можат самите привремено да ги одземат предметите 
од членот 39 ст. 1 и 2 на овој закон. Тие органи се 
должни привремено одземените предмети веднаш 
да му ги предадат на судијата за прекршоци, а ако 
не се наоѓаат во седиштето на судијата за прекршо-
ци, се должни да го известат неодложно за изврше-
ното привремено одземање и да се погрижат за чу-
вањето на предметите до донесувањето наредба-
та од страна на судијата за прекршоци. 

(4) На лицето од кое се одземаат предмети му 
се издава потврда со точно означување на одземе-
ните предмети. 

ч (5) Ако е предметот подложен на расипување, 
или ако неговото чување бара несразмерни трошоци, 
судијата за прекршоци ќе определи таквиот пред-
мет да се продаде. 

(6) Судијата за прекршоци, по повод на приго-
ворот од заинтересираното лице, и по службена 
должност може привремено одземените предмети 
да му ги врати на сопственикот, 
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9. Усна расправа 
Член 122 

(1) Ако судијата за прекршоци најде дека е 
заради подобро разјаснување на работата потребно 
да се одржи усна расправа, може да определи усна 
расправа и на неа да го сослуша обвинетиот. 

(2) На усната расправа се повикува обвинетиот, 
а по потреба и сведоците и вештаците. 

(3) За денот на усната расправа се известува 
и оштетениот, ако со тоа не би се стегнувала пос-
тапката. 

(4) Усната расправа е јавна. Судијата за прекр-
шоци може да одлучи целата расправа или еден 
нејзин дел да се одржи без присуство на јавноста 
ако го бараат тоа општите интереси или разлозите 
на моралот. Ако се води постапката само против 
малолетник, усната расправа секогаш ќе се одржи 
без присуство на јавноста. 

10. Донесување на решение за прекршокот без 
сослушување на обвинетиот 

Член 123 
(1) Кога е барањето за поведување постапка 

ставено врз основа на пријава од службеник на 
милицијата, од службеното лице на инспекци-
скиот орган или од друго службено лице која е 
поднесена врз основа на непосредно забележување, 
па судијата за прекршоци најде дека е врз основа 
на таквата пријава доволно утврдено дека об-
винетиот сторил прекршок и дека против него 
треба да се изрече парична казна до 5.000 динари, 
тој може и без поканување и сослушување на об-
винетиот да донесе решение за прекршокот и про-
тив него да изрече парична казна до 5.000 динари. 
Судијата за прекршоци под наведените услови може 
да донесе решение за прекршокот и против правно 
лице и да изрече парична казна до 10.000 динари 
ако најде дека против такво лице треба да се из-
рече казна до таа височина. 

(2) Во скратената постапка според ставот 1 од 
овој член не може да се изрече заштитна мерка ни-
ту може да се решава за надоместок на штета. 

(3) Против решението за прекршок донесено 
според ставот 1 на овој член обвинетиот може во 
рок од осум дена од денот на доставата на ре-
шението да поднесе само приговор. 

(4) Ако обвинетиот во определениот рок под-
несе приговор, судијава за прекршоци ќе го стави 
вон сила донесеното решение за прекршокот и ќе 
ја продолжи редовната постапка. 

(5) Решението за прекршокот донесено во ре-
довна постапка не може за обвинетиот да биде по-
неповолно од решението кое по повод на негов при-
говор е ставено вон сила 

(6) Во постапката против малолетник решение 
за прекршокот не може да се донесе без сослу-
шување на обвинетиот 

11. Казни за повреда на постапката 
Член 124 

(1) Сведокот или вештакот кој без оправдана 
причина одбие да сведочи односно да вештачи ќе се 
казни парично до 5.000 динари. 

(2) Во случај казнетото лице од ставот 1 на овој 
член да не ја плати паричната казна, судијата за 
прекршоци^ може да нареди да се наплати таа при-

ѕ силно. ' , 
(3) Ако сведокот и покрај тоа-одбие да сведочи, 

судијата за прекршоци може да го лиши од слобода. 
Ова лишување од слобода не може да трае подолго 
од три дена. Лишувањето од слобода преставува 
штом сведокот ќе се согласи^ да сведочи односно 
штом неговото испитување ќе стане непотребно. 
Изречената парична казна во тој случај, доколку 
не е веќе наплатена, нема да се наплати. 

(4) Жалбата против решението за парична казна 
и против решението за лишување од слобода не го 
задржува решението од извршување. 

(5) Спрема воени лица и службеници на мили-
цијата нема да се изрекува лишување од слобода, 
туку за одбивањето да сведочат ќе се извести над-
лежната воена команда, односно надлежниот орган 
на внатрешните работи. 

Член 125 
(1) Лицето кое во текот на постапката и покрај 

опомена непристојно се однесува или ја попречува 
службената работа ќе се казни со парична казна до 
5.000 динари. 

(2) Жалбата против решението не го задржува 
извршувањето на решението 

Член 126 
Износот на наплатените парични казни што се 

изречени според чл. 124 и 125 на овој закон е при-
ход на републиката. 

Г л а в а IX 
РЕШЕНИЕ ЗА'ПРЕКРШОК 

1. Донесување на решение 

Член 127 
Прекршочната постапка се завршува со донесу-

вањето на решението за прекршокот. 

Член 128 
Решението за прекршокот содржи назив ,на др-

жавниот орган што го донесол решението, предмет 
на постапката, диспозитив, образложение и упатст-
во за жалба, како и број, датум, потпис и печат од 
истиот орган. 

Член 129 
Во диспозитивот се решава дали обвинетиот се 

казнува за прекршокот или се запира постапката 
против него. 

Член 130 
(1) Диспозитивот на решението со кое обвине-

тиот се казнува за прекршок содржи: 
1) фактичен опис на прекршокот за кој се казну-

ва обвинетиот и пропис со кој е предвиден прекр-
шокот; 

2) казната што се изрекува против обвинетиот; 
3) заштитните мерки што се изрекуваат против 

обвинетиот ако се применуваат такви мерки; 
4) одлука за барањето на оштетениот за надо-

месток на штетата; 
5) одлука за трошоците на постапката. 
(2) Ако е против обвинетиот изречена парична 

казна, со решението ќе се ,определи во кој рок мора 
да се плати таа и ќе се наведе дека паричната каз-
на, ако обвинетиот не ја плати во определениот рок, 
ќе се замени со казната затвор во определено трае-
ње, односно ќе се наплати по присилен пат. 

(3)ЈВо случај обвинетиот да е задржан пред да 
се донесе решение за прекршокот, со решението ќе 
се одлучи и за засметувањето на задржувањето во 
изречената казна. 

(4) Ако е изречена заштитната мерка одземање 
на предмети, во решението ќе се определи и како 
ќе се постапи со одземените предмети. Кога со из-
речената мерка одземање на предмети не се опфа-
тени предметите привремено одземени според чле-
нот 121 од овој закон, со решението ќе се определи 
таквите предмети да му се вратат на сопственикот. 

Член 131 
(1) Решение со кое се запира постапката ќе се 

донесе кога во текот на постапката обвинетиот ѓе 
умре или обвинетото правно лице ќе престане да 
постои, кога ќе настапи застареност на гонење или 
врз основа на спроведената постапка ќе се утврди 
дека делото не е прекршок или дека нема докази 
прекршокот да го сторил обвинетиот, или дека по-
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стојат основи што ја исклучуваат одговорноста за 
прекршок, 

(2) Решение со кое се запира постапката ќе се 
донесе и во случај кога судијата за прекршоци сме-
та дека треба да се запре постапката поради окол-
ностите наведени во членот 35 од овој закон. 

(3) Судијата за прекршоци може да ја запре по-
стапката и ко(га органот што го поднесол барањето 
за поведување на постапка се откаже од барањето. 

Член 132 
Во образложението ,накратко се наведува утвр-

дената фактична состојба со наведување на дока-
зите врз основа на кои одделни факти се сметаат 
како 'докажани, како и правните прописи врз кои 
се засновува. одговорноста на обвинетиот, односно 
одлуката за запирање на постапката. 

Член 133 
Во упатството за жалба странката се поучува 

дека против решението за прекршок има право на 
жалба, на кој државен орган му се изјавува таа и 
на кој му се предава, во кој рок, како и тоа дека 
жалбата може да се поднесе писмено или да се из-
јави усно во записник. 

Член 134 
(1) Грешките во пишувањето или во броевите, -

како и другите очигледни неточности во решение-
то за прекршокот може да ги исправи по службена 
должност или по предлог од странката државниот 
орган што го донесол решението. 

(2) За исправките извршени по стравувањето 
на решението до странките ќе се известат стран-
ките. 

2. Одлучување за надоместок на штета 

Член 135 
(1) Оштетениот може до донесувањето на реше-

ние за прекршокот да поднесе барање за надоме-
сток на штета сторена со прекршокот. 

(2) За барањето на оштетениот ќе се одлучи во 
решението за прекршокот. Ако височината на ште-
тата не може да се утврди или ако со расправањето 
за штетата би се попречувал брзиот тек на постап-
ката, оштетениот ќе се упати Своето побарување 
да го остварува кај суд. Ако оштетениот бара по-
голем надоместок од оној што може да му се при-
знае според утврдените околности, ќе му се опре-
дели надоместок според утврдените околности, а 
за остатокот ќе се упати своето побарување да го 
остварува кај суд 

(3) Во случајот на запирање на постапката 
оштетениот ќе се упати своето побарување за на-
доместок на штетата да го остварува кај суд. ^ 

(4) Против одлуката за барањето за надоместок 
на штетата оштетениот нема право на жалба, но 
доколку не е задоволен со таа одлука, може да го 
остварува своето барање со тужба кај суд. 

2. Трошоци на постапката 

Член 136 
(1) Трошоците на постапката ги опфаќаат фак-

тичко сторените издатоци за правилно водење на 
постапката. 

(2) Трошоците на постапката паѓаат на товар 
на лицето што е казнето за прекршокот. 

(3) Трошоците на постапката за прекршокот по 
кој е запрена постапката ги поднесува органот што 
ја водел постапката. 

(4) Во решението за прекршокот ќе се определи 
Кој ги поднесува трошоците и во кој износ. Ако за 
утврдување на големината на трошоците нема до-
статочно податоци, можат да се определат тие и со 
Дополнително решение, 

(5) Ако е постапката запрена поради невисти-
нита пријава на оштетениот, трошоците на постап-
ката ги поднесува оштетениов 

Г л а в а X 
ЖАЛБА 

Член 137 
(1) Против решението за прекршокот може да 

се изјави жалба до второстепениот орган. 
(2) Жалба може да изјави обвинетиот односно 

неговиот бранител, брачниот другар на обвинетиот, 
родителот односно законскиот застапник или дете. 

(3) Жалба може да изјави и јавниот обвинител, 
а органот на внатрешните работи и инспекцискиот 
орган кога поднесле барање за поведување на пос-
тапката. Со закон може да се определи жалба да 
може да изјави и друг орган што поднесол барање 
за поведување на постапката. 

(4) Право на жалба имаат и лица казнети спо-
ред чл. 124 и 125 од овој закон. Оваа жалба исто 
така му се изјавува на надлежниот второстепен 
орган. 

Член 138 
Ако обвинетиот ја плати изречената парична ка-

зна пред да стане решението за прекршокот прав-
осилно, ќе се смета дека со тоа се откажал од пра-
вото на жалба. Во ваков случај обвинетиот мора 
да се предупреди дека не е должен да ја плати 
паричната казна пред истекот на рокот определен 
во решението и дека ќе се смета дека се откажал 
од правото на жалба ако паричната казна ја плати 
пред правносилноста на решението. 

Член 139 
(1) Жалбата се поднесува во рок од осум дена 

од денот на доставата на решението. 
(2) Рокот за жалба против решението што им е 

усно соопштено на странките започнува" да тече од 
денот на соопштувањето ако странката не побара-
ла да ќ се достави препис од решението (член 87 
став 3). 

(3) Жалбата се предава писмено или се дава 
во записник кај органот што го донесол решението 
за прекршокот. 

Член 140 
Жалбата не мора посебно да се образложи туку 

е доволно да се наведе во што е незадоволен жали-
телот со решението. 

Член 141 
(1) Неблаговремената или'недопуштената жалба 

ќе ја отфрли првостепениот орган на кој му е пре-
дадена жалбата. 

(2) Против решението за отфрлање на небла-
новремена или недопуштена жалба жалителот има 
право на жалба до надлежниот второстепен орган. 

(3) Благовремената жалба првостепениот орган 
е должен без одлагање да му ја достави на надле-
жниот второстепен орган. 

Член 142 
(1) Ако органот што го донесол решението за 

прекршокот, по повод на жалбата најде дека спро-
ведената постапка била непотполна, а дека тоа мо-
жело да биде од влијание врз решавањето за ра-
ботата, тој постапката ќе ја дополни пред достава-
њето на жалбата до второстепениот орган. 

(2) Ако органот што го донесол решението за 
прекршокот, во целост го усвои барањето изнесено 
во жалбата, тој може своето решение за прекршо-
кот да го измени. 

Член 143 
1 (1) Решавајќи по жалбата, второстепениот ор-

ган може решението за прекршокот да го потврди, 
да го поништи или да го преправи. 
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(2) Второстепениот орган ќе го поништи реше-
нието за прекршокот кога ќе утврди дека го до-
несел стварно ненадлежен орган, и предметот ќе му 
го отстапи на стварно надлежниот орган. 

(3) Второстепениот орган ќе го поништи реше-
нието за прекршокот и кога ќе најде дека е по-
требно да се дополни постапката или да се спрове-
де нова постапка, и ќе му го врати со списите на 
првостепениот орган за да донесе овој ново реше-
ние, Првостепениот орган на кој му е предметот 
вратен е должев да ги изврши потребните дејстви-
ја заради дополнувале на постапката. 

(4) Ако второстепениот орган по повод на чија 
и да било жалба утврди дека разлозите поради кои 
го донесол решението во корист на обвинетиот се 
од корист и за некој од, ^обвинетите што не изја-
вил жалба или не ја изјавил во тој правец, ќе по-
стапи по службена должност како да постои таква 
жалба. 

(5) По повод жалбата од обвинетиот решението 
за прекршокот не може да биде изменето на не-
гова штета. 

(6) Согласно со одредбите од ст. 1 до 5 на овој 
член ќе се решава и по жалбите против други ре-
шенија донесени во прекршочната постапка. 

Г л а в а XI 
ВОНРЕДНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА 

1. Барање за судска заштита 

Член 144 
(1) Против второстепеното решение на совет за 

прекршоци може во случаите предвидени со овој 
закон да му се поднесе барање за судска заштита 
на републичкиот врховен суд. Барањето можат да 
го поднесат лицата кои според овој закон имаат 
право на жалба против првостепеното решение за 
прекршокот (член 137 став 2), како и републичкиот 
јавен обвинител. 

(2) Барањето од ставот 1 на овој член не го од-
лага извршувањето на решението,% но на барање од 
казнетиот советот за прекршоци или советот на ре-
публичкиот врховен суд може да го одложи или 
прекине извршувањето на решението до завршува-
њето на постапката по барањето, ако постојат ос-
новани причини врз основа на кои може да се за-
клучи дека ќе се задоволи барањето. Одлагање 
'односно прекин на извршувањето може да се опре-
дели само кога е изречена казната затвор или заш-
титната мерка упатување на престој во определено 
место. 

Член 145 
(1) Барањето за судска заштита се поднесува во 

рок од осум дена од денот на приемот на второсте-
пеното решение. 

(2) Барањето му се предава писмено на репуб-
личкиот врховен суд. 

Член 146 
Барањето за судска заштита може да се под-

несе против второстепеното решение на советот за 
прекршоци: 

1) ако е за прекршокот изречена казната зат-
вор или заштитната шерка упатување на престој во 
определено место или заштитната мерка одземање 
на дозволата за вршење определено занимаше или 
дејност; 

2) ако за прекршокот му е изречена на поеди-
нец парична казна во износ над 50.000 динари или 
ќ е изречена на работна организација или на друго 
правно лице парична казна во износ над 300.000 
динари. 

Член 147 
Второстепеното решение на советот за прекр-

шоци може со барањето за судска заштита да се 
напаѓа: 

1) ако е со решението повредев материјален 
закон; 

2) ако е решението донесено од страна на ствар-
но ненадлежен совет за прекршоци; 

3) ако е во прекршочната постапка сторена по-
вреда на одредбите на постапката, која влијаела 
или можела да биде од влијание врз законитото и 
правилното донесување на решението за прекршо-
кот (суштествена повреда на постапката); 

4) ако е фактичната ^состојба непотполно утвр-
дена или ако е од утврдените факти изведен не-
правилен заклучок во поглед на фактичната со-
стојба. 

Член 148 
(1) За барањето за судска заштита решава во 

нејавна седница републичкиот врховен суд во со-
вет за управни спорови. 

(2) Ако најде дека е барањето основано судот 
ќе го поништи решението за прекршокот. Ако су-
дот најде дека е повреден материјален закон (член 
147 точка 1), а податоците на постапката даваат 
сигурна основа за донесување на поинакво реше-
ние, судот може да донесе одлука со која се менува 
второстепеното решение. 

Член 149 
На постапката пред републичкиот врховен суд 

по барањето за судска заштита против решението 
на советот за прекршоци согласно ќе се примену-
ваат одредбите од Законот за управните спорови, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

2. Укинување и поништување на правосилното 
решение за прекршок 

Член 150 
(1) Ако републичкиот врховен суд не решавал 

по барањето за судска заштита (член 144), на ба-
рање од казнетиот или по сопствена иницијатива, 
советот за прекршоци може по прекршоците за кои 
по жалбата не решавал да го укине или поништи 
незаконито^ или неправилното правносилна реше-
ние за прекршок што го донесел општинскиот су-
дија за прекршоци. 

(2) Правото на укинување и поништување под 
условите од ставот 1 на овој член во поглед на 
правосилните решенија на околискиот совет за пре-
кршоци го има републичкиот совет за прекршоци 
ако е тој основан со републички закон. 

(3) Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член прав-
осилното решение за прекршокот може да се уки-
не пили поништи и по повод на барањето за заштита 
на законитоста на републичкиот јавен обвинител. 

(4) Правото на укинување и поништување на 
правосилно' решение за прекршок може да се вр-
ши во рок од една година од денот на правноеил -
носта на решението за прекршок. 

Г л а в а XII 
ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА 

Член 151 
(1) По барање на казнетиот општинскиот су-

дија за прекршоци може да ја обнови прекршоч-
ната постапка во корист на обвинетиот, /Кога по 
правносилноста на решението ќе се докаже дека е 
решението за прекршокот засновано врз лажен ис-
каз на сведокот или вештакот, или врз лажна испра-
ва или дека до решението дошло поради кривично 
дело на судијата за прекршоци или друго службено 
лице што учествувало во постапката, или кога ќе се 
утврди дека обвинетиот за истото дејствие е веќе 
казнет во прекршочна постапка^ кривична постапка 
или во постапка по стопански престапи, како и кога 
ќе се изнесат нови факти или ќе се поднесат нови 
докази кои би довеле до поинакво решение да биле 
познати во поранешната постапка. 

(2) Под истите услови општинскиот судија за 
прекршоци ќе ја обнови постапката и по барање на 
Јавниот обвинител, 
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(3) Правото на обнова на постапката може да 
се користи во рок од една година од денот на прав-
осилноста на решението за прекршокот. 

Член 152 
Против решението донесено по барањето за об-

нова на постапката, како и против решението доне-
сено во обновената постапка, може да се изјави 
жалба, а против второстепеното решение може да 
се поднесе барање за судска заштита под условите 
од членот 147 на овој закон. 

) Член 153 
(1) Барањето за обнова на постапката не го од-

лага извршувањето на решението по кое се бара 
обнова, но општинскиот судија за прекршоци над-
лежен за одлучување по барањето може, ако смета 
дека барањето за обнова ќе биде уважено, да реши 
да се одложи извршувањето додека не се одлучи 
по прашањето за обнова на постапката. 

(2) Решението со кое се дозволува обнова на 
постапката го одлага извршувањето на решението 
против кое е дозволена обнова. 

Член 154 
(1) Кога правносилното решение за прекршок е 

укинато, надлежниот орган донесува ново реше-
ние во согласност со забелешките во решението со 
кое е укинато решението за прекршок. 

(2) Во случај на поништување на правосилното 
решение престануваат правните последици преди-
звикани со решението за прекршокот. 

(3) Ако по иницијатива на советот за прекршоци 
правносилното решение за прекршок е укинато како 
неправилно, новото решение за прекршокот не може 
да биде понеповолно од поранешното за обвинетиот. 

Г л а в а XIII 
НАПЛАТА НА ПАРИЧНАТА КАЗНА 

НА САМОТО МЕСТО 

Член 155 
(1) За прекршоците за кои со закон и со про-

писи на Сојузниот извршен совет или на републич-
киот извршен совет е пропишана само парична ка-
зна во утврден износ до 5.000 динари, или за кои 
со прописи од други државни органи е пропишана 
парична казна во утврден износ до 500 динари, 
можат со тие прописи да се овластат службениците 
на милицијата на самото место да ги наплатуваат 
овие казни од лицата што ќе се затечат при извр-
шувањето на прекршокот. 

(2) Со прописите за прекршокот може да им се 
даде истото овластување и на други службени лица. 

(3) За наплатената казна се издава потврда. 
(4) Против наплатата на паричната казна на 

самото место нема место на жалба. 
(5) Ако не се примени наплатата на казната 

на самото место, или ако лицето што го сторило 
прекршокот одбие да ја плати казната веднаш или 
во определениот рок, ќе се поднесе пријава до 
органот надлежен за водење на прекршочната пос-
тапка. За тој прекршок не може да се изрече по-
голема парична казна од онаа која може да се 
наплати на самото место. 

Г л а в а XIV 
НАДОМЕСТОК НА ИМОТНА ШТЕТА ПОРАДИ 

НЕОПРАВДАНО КАЗНУВАЊЕ 

. Член 156 
(1) Лицето казнето во прекршочната постапка 

со затвор има право од државата да бара надоме-
сток на имотната штета што ја претрпело поради 
неоправдано казнување, ако е во случај на пони-
штување на правносилното решение или ако е во 
случај на укинување на правосилното решение по-

стапката против него правносилно запрена поради 
тоа што е утврдено дека делото не е прекршок, или 
што нема докази дека сторило прекршок, или што 
постојат основи што ја исклучуваат одговорноста 
на сторителот за прекршокот. Право на надоме-
сток има и лицето против кое решението за прекр-
шокот е извршено пред правносилноста. 

(2) На надоместок нема место ако казнетиот4 не 
употребил жалба против решението за прекршокот, 
како и тогаш ако со своето лажно признание или 
инаку со своето држење во прекршочната постапка 
го предизвикал казнувањето. 

(3) Правото на барање надоместок на штетата 
престанува по истекот на триесет дена од денот на 
правносилноста на решението за запирање на по-
стапката. 

(4) Барањето за надоместок на штетата му се 
поднесува на републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

(5) Ако е со решението на републичкиот секре-
таријат за финансии барањето на барателот во це-
лост или делумно одбиено, или во рок од два ме-
сеца не биде донесено решение по барањето бара-
телот може да го остварува своето барање кај суд 
во рок од триесет дена сметајќи од денот на со-
општувањето на решението, односно по истекот на 
споменатиот рок од два месеца. 

Т Р Е Т И Д Е Л 

Г л а в а XV 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ВО ПРЕКРШОЧ-

НАТА ПОСТАПКА 

Член 157 
(1) Решението за прекршокот се извршува кога 

ќе стане правносилно. 
(2) Решението со кое е правносилно изречена 

парична казна или е досуден надоместок на штета 
се извршува кога ќе измине во него предвидениот 
рок за плаќање на казната односно на надоместо-
кот на штетата. Ако против решението за прекршо-
кот била изјавена жалба, тој рок се смета од денот 
кога на казнетиот му е соопштено решението на вто-
ростепениот орган. 

(3) Ако казнетиот не може да го докаже својот 
идентитет или нема постојано престојувалиште, др-
жавниот орган што го донесол во прв степен ре-
шението за прекршокот доколку најде дека казне-
тиот може да го осуети извршувањето на решение-
то, може да определи во решението да се изврши 
тоа веднаш без оглед на жалбата. Во таков случај 
жалбата мора во рок од 24 часа да му се достави 
на надлежниот второстепен орган, кој е должен да 
донесе решение по жалбата во рок од 24 часа од 
приемот на списите. 

(4) Во решението за прекршок со кое е изречена 
заштитната мерка упатување на престој во опре-
делено место, може да се определи дека оваа мерка 
ќе се изврши и пред правосилноста на решението. 

Член 158 
(1) Казните и заштитните мерки изречени со 

правносилно решение во прекршочната постапка 
ги извршуваат, и тоа: 

1) казната затвор — општинскиот орган на вна-
трешните работи надлежен според местото на жи-
веалиштето односно на престојувалиштето на об-
винетиот ; 

2) паричната казна и заштитната мерка одзе-
мање на предметите (член 39) — судијата за прекр-
шоци што во прв степен го донесол решението за 
прекршок, односно на чие подрачје престојува ка-
знетиот; 

3) паричната казна и заштитната мерка одзе-
мање на предметите (член 39) што ги изрекле други 
органи — органот што го донесол решението, ако со 
посебни прописи не е определено поинаку; 
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4) заштитната мерка упатување на престој во 
определено место и заштитната мерка отстранување 
на странец од територијата на Југославија - оп-
штинскиот орган на внатрешните работи надлежен 
според местото на живеењето односно престојот на 
казнетиот; 

5) другите заштитни мерки, освен оние што се 
предвидени во точ. 2, 3 и 4 на овој став — надлеж-
ниот орган на управата. 

(2) Судијата за прекршоци ја врши. присилната 
наплата на паричната казна преку општинскиот ор-
ган надлежен за работите на приходите. 

Член 159 
Казната затвор се извршува во затвори. На ли-

цата што ја издржуваат казната затвор изречена за 
прекршок се применуваат прописите што се одне-
суваат на извршувањето на казната затвор изре-
чена за кривично дело, со следните отстапувања: 

1) казнетите во затворот можат да употребу-
ваат своја постелина и да примаат храна што се 
готви за нив надвор од затворот; 

2) казнетите можат слободно да се допишуваат 
и да примаат поштенски пратки и колети; 

3) при примање посети, во рамките на куќниот 
ред, казнетите можат да водат разговори без при-
суство на службено лице. 

Член 160 
(1) Казната затвор изречена за прекршокот 

што казнетиот го сторил пред стапувањето во Ју-
гословенската народна армија нема да се изврши 
за времето додека казнетиот се наоѓа на отслужу-
вање на воениот рок или на воена вежба. 

(2) Паричната казна изречена за прекршокот 
што казнетиот го сторил пред стапувањето во Ју-
гословенската народна армија не се заменува со каз-
на затвор и не се извршува за времето додека каз-
нетиот се наоѓа на отслужување на воениот рок 
или на воена вежба. 

Член 161 
(1) Извршувањето на казната затвор ќе се од-

ложи во случај на потешка болест на казнетиот, а 
може да се одложи и ако постојат други особено 
оправдани причини. 

(2) Извршувањето на казната затвор или на за-
штитната мерка упатување на престој во опреде-
лено место не може да започне за време на бре-
меност ниту до наполнетата една година живот на 
детето, а ако е детето родено мртво — за време од 
шест месеци по породувањето. 

(3) Решението за одлагање на казната затвор 
го донесува по молба од казнетиот органот надле-
жен за извршување на казната. Жалбата против 
решението со кое не се уважува барањето, не го 
одлага извршувањето на казната затвор. 

Член 162 
(1) Започнатото извршување на казната затвор 

може да се прекине најдолго за десет дена ако тоа 
го бараат случајот н,а смрт на родител, на брачен 
другар, на деца или други оправдани причини. Ре-
шение за тоа донесува државниот орган кој ја из-
вршува оваа казна. 

(2) Времето на прекинот не се смета во извр-
шувањето на казната. 

Член 163 
(1) Заштитната мерка упатување на престој во 

определено место може да се изврши и со упатува-
ње на лицето против кое е изречена оваа мерка 
во посебна установа. 

(2) Лицата спрема кои се извршува заштитната 
мерка упатување на престој во определено место 
не се должни да работат. 

(3) Започнатото извршување на заштитната мер-
ка упатување на престој во определено место може 

да^се прекине. Решението за тоа го донесува суди-
јата за прекршоци што ја изрекол таа мерка, по 
предлог од органот што го спроведува нејзиното 
извршување. 

(4) Започнатото извршување на заштитната мер-
ка упатување на престој во определено место изре-
чена против странец, ќе се прекине кога ова лице 
ќе изјави д е к а ^ готово да ја напушти територијата 
на Југославија и да ги исполни од своја страна у-
словите за премин на границата. 

(5) Поблиски прописи за извршувањето на за-
штитната мерка упатување на престој во опреде-
лено место, донесува сојузниот секретар за внатре-
шни работи. 

Член 164 
(1) Кога наплатата на паричната казна се врши 

присилно, паричната казна се наплатува според про-
писите што важат за присилната наплата на да-
нокот. 

(2) Од недвижности присилно можат да се на-
платуваат само паричните казни изречени за деви-
зни, царински, даночни и други прекршоци сторени 
заради здобивање со материјална корист, ако па-
ричната казна изнесува над 100.000 динари. 

(3) Наплатата на паричната казна од недвиж-
ности ја врши општинскиот суд. 

(4) По смртта на казнетиот паричната казна 
нема да се изврши. 

Член 165 
(1) Ако биде поништено правносилното реше-

ние за прекршокот врз основа на кое од казнетото 
лице е наплатена парична казна или ако во случај 
на укинување на правосилното решение за прекр-
шокот постапката против казнетото лице биде прав-
носилно запрена, на казнетото лице ќе му секрети 
паричната казна што е од него наплатена. 

(2) Правото на барање да се врати паричната 
казна престанува по истекот на две години од денот 
на правносилноста на решението за запирање на по-
стапката. 

Член 166 
(1) Казната затвор и заштитната мерка упату-

вање на престој во определено место се извршу-
ваат на трошок на државата 

(2) Ако казнетиот не ја плати паричната казна 
во рокот определен во решението за прекршокот, 
ниту самиот се јави заради издржување на казната 
затвор по решението со кое се заменува паричната 
казна, од него ќе се наплатат трошоците за при-
ведувањето заради извршување на казната затвор. 

(3) Трошоците на извршувањето на паричната 
казна се наплатуваат по присилен пат од казнетиот, 

Член 167 
(1) Решението за прекршок во поглед на трошо-

ците на постапката го извршува органот што во 
прв степен го донесот тоа решение. 

(2) Присилната наплата на трошоците на постап-
ката органот од ставот 1 на овој член ја врши пре-
ку општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на приходите. Присилната наплата на трошо-
ците на постапката се врши по службена должност' 
според прописите што важат за присилната напла-
та на данокот, со тоа што тие трошоци да н̂е можат 
присилно да се наплатуваат од недвижности. 

(3) Извршувањ,ето на решението, доколку се 
однесува на надоместок на штета, се врши по ба-
рање од оштетениот. 

(4) Присилната наплата на надоместокот на ште-
тата ја врши надлежниот општински суд. П р а в о -
силното решение за прекршокот е основ за судско 
извршување. Врз основа на такво решение надле-
жниот суд донесува заклучок за дозволата за извр-
шување, според прописите што важат за судското 
извршување. 
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Ч Е Т В Р Т И Д Е Л 

Г л а в а XVI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ -

Член 168 
Посебните прописи за прекршоците што важе-

ле на 18 март 1965 година остануваат во сила. 
Член 169 

Прописите за прекршоците што до 18 март 1965 
година ги донесле сојузните и републичките секре-
тари остануваат во сила, доколку казните или за-
штитните мерки предвидени со тие прописи не се 
во спротивност со овој закон. 

Член 170 
(1) По прекршоците по кои околискиот судија 

за прекршоци не донесол решение до 18 март 1965 
година постапката ќе ја заврши и ќе донесе реше-
ние општинскиот судија за прекршоци. 

(2) Ако советот за прекршоци при републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи или Советот за 
прекршоци при Сојузниот секретаријат за внатре-
шни работи го укине решението на околискиот су-
дија за прекршоци и предметот го врати на нова 
постапка, понатамошната постапка ќе се спроведе 
според одредбите од овој закон. 

Член 171 
(1) По жалбата против решението на околис-

киот судија за прекршоци, советот за прекршоци 
при репубдичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти е должен да донесе решение до 1 јули 1965 
година. 

(2) Ако до денот на влегувањето во сила на 
овој закон не е завршена постапката за укинување 
и поништување нп правносилно решение за прекр-
шок, како и постапката по барање за заштита на 
законитоста, понатамошната постапка ќе продолжи 
според досегашните прописи и ќе се заврши до 1 
јули 1965 година. 

Член 172 
Одредбите за обновата на постапката од овој 

закон ќе се применуваат само на решенијата за 
прекршоците што ќе станат правосилни ,по влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 173 
До донесувањето на посебни прописи во кои за 

определени прекршоци ќе биде пропишана заштит-
ната мерка упатување на престој во определено 
место (член 11), оваа мерка, под условите предви-
дени во членот 40 од овој закон, може да се из-
рече кон пропишаната казна или самостојно за 
прекршоците предвидени во републичките закони 
за прекршоците против јавниот ред и мир. 

Член 174 
(1) Судијата за прекршоци што на денот на вле-

гувањето во сила на овој закон ги исполнува усло-
вите за судија за прекршоци според досегашните 
прописи останува на должноста на судија за пре-
кршоци. 

(2) По исклучок, можат во рок од пет години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон да 
се избираат за судија за прекршоци и лица што не 
ги исполнуваат условите од членот 59 на овој закон 
за прекршоците во поглед на школската спрема, 
потребната пракса и положениот испит, ако со ре-
публички пропис не е определен пократок рок. 

Член 175 
(1) Прописите за надоместок на трошоците на 

сведоците, вештаците и толкувачите во кривична-
та постапка согласно се применуваат и во прекр-
шочната постапка. 

(2) Се овластува сојузниот секретар за право-
судство да пропише деловник за прекршочната по-
стапка, како и поблиски одредби за трошоците на 
постапката и извршувањето. 

470. 

Врз основа на членот 62 од Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за шумите („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 11/65), Законодавно-прав-
ната комисија на Сојузната скупштина на својата 
седница од 22 април 1965 година го утврди долу 
изложениот пречистен текст на Основниот закон 
за шумите. 

Пречистениот текст на Основниот закон за шу-
мите го опфаќа Основниот закон за шумите објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/61 и неговите 
измени и дополненија објавени во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/65, во кои е означено времето на вле-
гувањето во сила на тој закон и на неговите из-
мени и дополненија. 

АС бр. 285 
23 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Јово Угрчиќ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ 
(пречистен текст) 

Г л а в а I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Шумите поради своите општокорисни функции 

се добро од општ интерес. 
Шумите и шумските земјишта уживаат посебна 

заштита определена со закон. 
Шумите и шумските земјишта во општествена 

сопственост, што ги управуваат стопански и други 
работни организации, се основни средства на тие 
организации. 

Како шума, во смисла на овој закон, се подраз-
бира земјиште обраснато со шумски дрвја во форма 
на состоина. 

Како шумско земјиште се подразбира земјиште 
кое поради своите природни особини и економ-
ски услови најдобро се искористува кога на него 
се одгледува шума и кое како такво е означено 
во катастарот. 

Член 2 
Шумите мораат да се одржуваат и да се обно-

вуваат така што трајно да се зачува нивната вред-
ност и да се обезбеди трајност и постојано зголему-
вање на прирастот и приносот, како и нивните оп-
штокорисни функции (стопанисување со шуми). 

Стопанисувањето со шумите опфаќа особено: 
1) одгледување на шуми, одржување на шуми 

(нега, заштита и чување), обнова на шумите (пошу-
мување на редовните сечишта), реконструкција 
(претворање на пониски типови шуми во пови-
соки, замена на видови дрвја, очетинување и др.) 
и подигање нови шуми и насади; 

2) искористување на шуми и насади (дрва и 
други шумски производи); 

3) пуштање во промет на дрва и други шумски 
производи; 

4) шумски транспорт; 
5) изградба и одржување на шумски сообраќај-

ници и други соодветни објекти. 
Член 3 

Според намената, шумите се стопански, зашти-
тни и со посебна намена. 

Стопанските шуми служат првенствено за про-
изводство на дрво и на други шумски производи. 

Заштитните шуми служат првенствено како за-
штита на стопански и други објекти, населби, вод-
ни текови, земјишта и друг имот. 
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Шуми со посебна намена се: 
1) шумите што претставуваат особени реткости 

или убавини, или се од посебно научно или исто-
риско значење (национални паркови и резервати); 

2) шумите наменети за излетишта; 
3) шумите наменети за научни истражувања, 

настава, воени потреби и други потреби утврдени 
со посебни прописи. 

Шумата ја прогласува за заштитна шума одно-
сно за шума со посебна намена надлежниот орган, 
во согласност со законот. 

Шумата ја прогласува за шума со посебна на-
мена за воени потреби Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство, во согласност со Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана. 

Со актот за прогласување на шума за шума 
со посебна намена за воени потреби се определува 
организацијата односно органот кој ќе ја управува 
таа шума ако е шумата во општествена сопстве-
ност, а ако на шумата постои право на сопственост' 
шумата може да се експроприра според посебен 
сојузен закон. 

Член 4 
Организацијата, друго правно лице и граѓани-

нот чија шума е прогласена за заштитна шума од-
носно за шума со посебна намена, без одземање 
право за искористување на таа шума. има, во со-
гласност со законот, право на надоместок од работ-
ната организација и другите правни лица на чие 
барање таа шума е прогласена за заштитна одно-
сно за шума со посебна намена, ако со тоа прогласу-
вање се ограничува искористувањето на таа шума. 

Член 5 
Шумите и шумските земјишта во општествена 

сопственост ги управуваат стопански и други ра-
ботни организации, а по исклучок — и одделни 
државни органи (организации). 

За правилно стопанисување со шумите се фор-
мираат шумскостопански подрачја. 

Шумскостопанско подрачје се формира според 
природните, економските и други услова што ука-
жуваат на единството и целината на подрачјето, 
така што на организацијата која стопанисува со 
него да и( се обезбедат услови да оствари и сред-
ства за инвестиции на тоа подрачје. 

Шумскостопанското подрачје опфаќа шуми и 
шумски земјишта во општествена сопственост и 
шуми и шумски земјишта на кои постои право на 
сопственост, а кои со шумите во општествена соп-
ственост на тоа подрачје сочинуваат единствена 
природна и економска целина, 

Од шумскостопанското подрачје се изземаат 
шумите со посебна намена и шумите и шумските 
земјишта кои веќе ги управуваат други работни 
организации (земјоделски стопанства, земјоделски 
задруги и др.). 

Шумите и шумските земјишта во општествена 
сопственост, што се опфатени со шумскостопанското 
подрачје, ќ се даваат во целина на стопанисување 
на една стопанска организација. 

Со закон на републиката можат шумите и шум-
ските земјишта на кои постои право на сопственост, 
што се опфатени со шумскостопанското подрачје, 
да ќ се дадат на стопанисување на стопанската ор-
ганизација на која ќ се дадени и шумите во опште-
ствена сопственост на тоа шумскостопанско под-
рачје. 

Член 6 
Шумскостоианско подрачје формира надлеж-

ниот орган определен со републички закон. 
Со спогодба помеѓу две или повеќе републики 

може да се формира шумскостопанеко подрачје кое 
се простира на териториите на тие републики. 
' Член 7 

Стопанската организација која управува шум-
скостопански подрачја може одделни шуми и шум-
ски земјишта што сочинуваат нејзини основни сред-

ства да им пренесува на управување на други ра-
ботни организации, со согласност од органот над-
лежен за формирање на шумскостопанското под-
рачје. 

Органот надлежен за формирање на шумско-
стопанското подрачје може правото на управување 
со шумата и шумското земјиште што се опфатени 
со тоа подрачје да го пренесува од една врз друга 
стопанска организација ако тоа го бара општиот 
интерес. 

Се смета дека постои општ интерес во смисла 
на овој закон: 

1) ако со преносот од ставот 2 на овој член се 
обезбедуваат услови за поинтензивно стопанису-
вање со шумите; 

2) ако во стопанисувањето со шумскостопан-
ското подрачје се покаже дека шумскостопанското 
подрачје не им одговара на условите од членот 5 
на овој закон; 

3) ако е шумата или шумското земјиште по-
требно за изградба на инвестициони објекти или за 
приведување кон друга култура, кои ќ даваат по-
голема корист на општествената заедница. 

При преносот на правото на управување со 
шума или шумско земјиште од ставот 2 на овој 
член се применуваат одредбите од Законот за оп-
штата управна постапка. 

Стопанската организација чие право на упра-
вување со шумата или шумското земјиште се пре-
несува врз друга организација според ст. 1 или 
2 од овој член, има право на надоместок на неамор-
тизираната вредност на вложените средства од ор-
ганизацијата врз која се пренесува тоа право. 

Височината на надоместокот од ставот 5 на овој 
член ја утврдуваат спогодбено овие организации. 
Ако не се постигне спогодба, височината на надо-
местокот ја утврдува надлежниот стопански суд. 

Член 8 
Сопственикот на шума опфатена од шумскосто-

панско подрачје е должен во стопанисувањето со 
шумата да ги применува мерките и методите што 
се применуваат во стопанисувањето со шумите во 
општествена сопственост со кои неговата шума 
сочинува единствена природна и економска целина. 

Со закон на републиката може да се пропише 
стопанската организација што управува шуми и 
шумско земјиште во општествена сопственост на 
шумскостопанското подрачје да ги спроведува мер-
ките и методите од ставот 1 на овој член на трошок 
на сопственикот на шумата. 

Член 9 
Сопственикот на шума што не е опфатена со 

шумскостопанско подрачје е должен да ги приме-
нува пропишаните мерки за унапредување на шу-
мите. 

Ако сопственикот на шумата од ставот 1 на 
овој член не ги применува пропишаните мерки за 
унапредување на шумите, со закон на републиката 
може да се пропише тие мерки да ги спроведува 
работната организација што стопанисува со шуми 
на трошок на сопственикот на шумата. 

Ако посебен општествен интерес во областа на 
одгледувањето и искористувањето на шумите го ба-
ра тоа, со закон на републиката може да се про-
пише: 

1) задолжителна соработка на сопствениците на 
шуми со работната организација што стопанисува 
со шуми; 

2) задолжително здружување на сопствениците 
на шуми во работна организација што ќе стопани-
сува со тие шуми: 

- 3) шумите на кои постои право на сопственост 
да А се предадат на стопанисување на шумскосто-
панска организација или друга работна организа-
ција што стопанисува со шуми. 

Член 10 
Работна организација што стопанисува со шу-

ма на која постои право на сопственост е должна 
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да ги применува мерките за унапредување на таа 
шума. 

Член 11 
Кога работната организација стопанисува со шу-

ма на која постои право на сопственост, на соп-
ственикот на шумата му се обезбедува, во согласност 
со законот, право на дрво за непосредни потреби на 
неговото земјоделско стопанство и домаќинство, 
според можноста за принос на неговата шума; пра-
во на пасиште, на собирање шумулки и мов ако о 
тоа со пропис дозволено, и право на користење на 
други шумски производи; право на надоместок за 
дрво на пеш, освен дрвото за потребите на неговото 
земјоделско стопанство и домаќинство. 

Надоместокот за дрвото на пеш се утврдува 
така што од продажната вредност на сортиментите 
добиени од исеченото дрво ќе се одбијат трошоците 
на нивното производство и соодветниот дел од тро-
шоците за одгледување и унапредување на шумата. 

Надоместокот за дрвото на пењ не смее да биде 
понизок од износот определен врз основа на зако-
нот на републиката. 

Член 12 
За унапредувањето на шумите на мои постои 

право на сопственост, а со кои не стопанисуваат 
работни организации, се грижи сопственикот на шу-
мата односно општината. 

Со закон на републиката можат сопствениците 
на шумите од ставот 1 на овој член да се обврзат 
на надоместок на трошоците за унапредување на 
нивните шуми, ако за унапредувањето на тие шуми 
се грижи општината. 

Надоместокот од ставот 2 на овој член се опре-
делува според вредноста на исеченото дрво. 

Член 13 
Законите и други прописи што важат за про-

метот на дрво и други шумски производи од шумите 
во општествена сопственост се применуваат -и на 
дрвото и другите шумски производи од шумите на 
кои постои право на Сопственост, а со кои стопани-
суваат стопански организации. 

Стопанските организации што стопанисуваат со 
шуми можат да откупуваат дрво и други шумски 
производи од сопствениците на шумите. 

Член 14 
Со шумите се стопнисува врз основа на шум-

екостопанска основа, ако со закон не е определено 
поинаку. 

При стопанисувањето со шумите мораат да се 
применуваат мерките со кои се обезбедува одржу-
вањето и обновата на шумите, како и мерките со 
кои се унапредуваат шумите и шумското производ-
ство. 

Член 15 
На вредноста на шумите и шумското земјиште, 

како основци средства, не се плаќа интерес. 
Член 16 

Заради порационално стопанисување со шумите 
може, под условите определени со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на него, да се врши 
арондација и комасација на шуми. 

Член 17 
Со цел за евиденција за состојбата и промените 

во шумите, се установува катастар на шумите. 
Катастарот на шумите содржи податоци за по-

вршината, дрвната маса, прирастот, приносот и те-
хничката опременост на шумите, како и за проме-
ните што ќе настанат во нив. 

Член 18 
Прометот на шуми и шумско земјиште се врши 

според општите прописи за прометот на земјишта 
и згради, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Во случај на продажба на шума на која постои 
право на сопственост, организациите што стопани-
суваат со шуми имаат предимствено право на ку-
пување^ 

При продажбата на шума на која постои право 
на сопственост согласно се применуваат одредбите 
на членот 83 од Основниот закон за искористува-
њето на селскостопанското земјиште („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/65). 

Организацијата што стопанисува со шуми може, 
во рок од шест месеци од денот на запишувањето 
на промената на сопственикот во земјишните кни-
ги, со тужба ка ј редовен суд да ја побива купо-
продажбата на шумите, ако со таа купопродажба е 
повредено предимственото право на купување на 
таа организација. 

Член 19 
Во случај на давање во закуп на шума на која 

постои право на сопственост стопанските организа-
ции што стопанисуваат со шуми имаат предимстве-
но право на закуп. 

При закупот на шума на која постои право на 
сопственост согласно се применуваат одредбите од 
Основниот закон за искористувањето на селскосто-
панското земјиште (член 83) што се однесуваат на 
закупот на село кос топа неко земјиште. 

Член 20 
Заради порационално искористување на шу-

мите и дрвата како суровини, врз основа на закон 
на републиката можат да се пропишат технички, 
економски и други услови, како снабдување со су-
ровини и друго, за основање и работа на претпри-
јатија и работни единици, како и дуќани, што се 
занимаваат со преработка на дрво. 

Член 21 
Дрворедите, шумските расадници, парковите во 

населени места и сл., како и групите на шумски 
дрвја на површина до 5 ари, не се сметаат за шуми 
во смисла на овој закон. 

Член 22 
Одредбите на овој закон и на прописите доне-

сени врз основа на него, не се однесуваат на план-
тажите на широколисници и иглолисници, ако со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на 
него не е речено тоа изречно. 

Член 23 
Со прописи на републиката се регулира сто-

панисувањето со дробаците, со деградираните и дру-
ги шуми и со шумско земјиште (голини, крш и сл.) 
што се надвор од шумскостопанското подрачје. 

Член 24 
Надзор над извршувањето на одредбите на овој 

закон.и на прописите донесени врз основа на него, 
како и над спроведувањето на пропишаните мерки 
во областа на шумарството од страна на организа-
циите, граѓанинските правни лица и граѓаните што 
стопанисуваат со шумите вршат органите надле-
жни за работите на шумарската инспекција. 

Г л а в а II 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ 

1. Шумскостопанска основа 

Член 25 
Шумскостопанската основа е основа за долго-

рочно стопанисување со шумите во која е прика-
жана состојбата на шумите и се определени целите 
на стопанисувањето, видот и обемот на работите^ 
мерките и методите за постигање на целите на сто-
панисувањето, како и економско-финансиската ос-
нова на стопанисувањето. 

Приказот на состојбата на шумите треба да 
содржи податоци за површината, дрвната залиха, 
прирастот на шумите и застапеноста на видовите 
дрвја според формите на одгледувањето и степенот 
на зачуваноста на шумите, податоци за старосната 
односно дебел ниската структура на шумите, како 
и преглед на шумите кои се сметаат за загрозени 
од пожар. 
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Целите на стопанисувањето се определуваат 
според состојбата на шумата и потребите за кои таа 
служи (според производството, посебната намена, 
општокорисната функција и др.). 

Видовите и обемот на работите и методите за 
постигање на целите на стопанисувањето мораат да 
ги опфаќаат мерките за унапредување на шумите 
определени во членот 29 од овој закон. 

Со шумскостопанската основа мора да се опрз-
дели минималниот обем на работите за одгледу-
вање на шумите и минималниот обем на сечата на 
шумите, во согласност со законот. 

Член 26 
За сите шуми мораат да постојат шумскостопан-

ски основи, ако врз основа на закон на републи-
ката не е определено поинаку. 

Одредбите на шумскостопанската основа се за-
должителни. 

Ако во текот на спроведувањето на шумско-
стопанската основа се утврди дека определен обем 
на сечата е помал или поголем отколку што к од-
говара на можноста за принос на шумите или се 
изменат околностите врз кои се засновани други 
одредби на шумскостопанската основа, работната 
организација може да изврши измени и дополненија 
на шумскостопанската основа во поглед на обемот 
на сечата или други нејзини одредби. 

Измените и дополненијата на шумскостопанска-
та основа ги врши организацијата што стопанисува 
со шумата, со одобрение од органот надлежен за 
одобрување на шумскостопанските основи. 

Член 27 
Шумскостопанските основи ги донесуваат орга-

низациите кои стопанисуваат со шумите. 
Шумскостопанските основи ги одобрува над-

лежниот'орган во рок определен со законот на ре-
публиката. 

За шумите со кои Не стопанисуваат стопански 
организации, шумскостопанските основи се донесу-
ваат во согласност со прописите на републиките. 

За шумите со посебна намена за воените потре-
би, шумскостопанските основи ги пропишуваат ор-
ганите што ќе ги определи државниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 28 
Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-

ство во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии ќе донесе прописи за начинот на утврдување на 
вредноста на шумите во согласност со соодветните 
прописи за средствата на стопанските организации. 

2. Искористување, одржување, обнова и унапре-
дување на шумите 

Член 29 
Организациите што стопанисуваат со шумите 

и сопствениците на шумите се должни со соодветни 
мерки за одржување, обновување и унапредување 
на шумите да го зголемуваат прирастот и приносот 
за што поинтензивно искористување на шумите при 
зачувување на нивната намена. 

Како мерки за унапредување на шумите се под-
разбираат мерките со кои се подобрува состојбата 
и составот на дрвниот фонд и се зголемува обемот 
на сообраќајниците и техникчката опременост на 
шумите. 

Член 30 
Сеча на шуми може да се врши дури по одби-

рањето и обележувањето на стеблата за сеча 
(дознака) 

Дознаката ја врши организацијата што стопа-
нисува со шумите, а во шумите во кои не стопани-
суваат организации — органот определен со, пропис 
на републиката. 

Член 31 
Начинот на сеча на шумите и изборот на траса 

заради изградба на далноводи и слични објекти во 
шумите, се утврдуваат спогодбено помеѓу изведу-
вачот на работите и работната организација што 
стопанисува со шумата. 

Ако не дојде до спогодба од ставот 1 на овој 
член, начинот на сечата на шумата и изборот на 
трасата го утврдува органот определен со законот 
на републиката. 

Член 32 
Забрането е пустење и копачење на шуми. чи-

ста сеча која не. е предвидена со шумскостопан-
ската основа, сеча на ретки видови дрвја, подведу-
вање на стебла, пасење, брстење, желадење, ка-
стрење лисници, собирање шумулки и мов, како 
и други дејствија со кои се ослабува приносната 
сила на^ шумата и шум.ското земјиште или се за-
грозува опстанокот или намената на шумата. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, копачење на шуми е дозволено заради про-
мена на видот на дрвјата, одгледувачките форми 
на шумата, за подигање плантажи, како и во други 
случаи определени со закон на републиката, ако 
со тоа не се загрозуваат заштитните функции ча 
шумите. / 

Член 33 
Вредноста на ископачената шума мора да се на-

домести, а средствата на надоместокот можат да се 
користат како и средствата на амортизацијата на 
шумите, е 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, ако работната организација чија шума е ис-
копачена не стопанисува со друга шума, таа може 
средствата на надоместокот да ги користи за целта 
поради која е дозволено копачењето. 

Член 34 
Со пропис на републиката може да се определи 

во кои случаи е дозволено: 
1) чиста сеча на шуми што не е предвидена со 

шумскостопанската основа; 
2) сеча на ретки видови дрвја; 
3) пасење и брстење, освен пасењето и брое -

њето на кози, желадење, кастрење на лисници и 
собирање шумулки и мов во шумите. 

Член 35 
Ако правото на управување со шумата во оп-

штествена сопственост се пренесува врз друга ор-
ганизација заради искористување за други намени 
а не за оние од членот 3 на овој закон, организаци-
јата што стопанисува со шумата има право да ја 
искористи претходно дрвната маса на таа шума и 
право на надоместок на неамортизираната вредност 
на вложените средства. 

Ако чорганизацијата која стопанисува со шума!а 
од ставот 1 на овој член не може да ја искористи 
дрвната маса, таа има право на надоместок на вред-
носта на шумата. 

Во случај на/Спор, вредноста на шумата од ста-
вот 2 на овој член ја утврдува надлежниот стопан-
ски суд. -

На искористената дрвна маса од ставот 1 на овој 
член работната организација е должна да уплати 
соодветен износ на амортизацијата. 

Средствата од ставот 2 на овој член работната 
организација ќе ги користи како средства на амор-
тизацијата на шумите. 

Член 36 
Организациите што стопанисуваат со шумите 

односно сопствениците на шумите се должни да из-
вршат пошумување на изгориштата, на површините 
на кои не успеало подмладување, на површините 
на кои е извршено пустење, бесправна чиста сеча 
или бесправна сеча на ретки видови дрвја. 

Организациите и лицата од ставот 1 на овој 
член се должни да го извршат пошумувањето во 
рокот што ќе го определи општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на шумарството, ако 
тој рок не е определен со шумскостопанската основа. 

Член 37 
Се овластуваат собранијата на општините да 

можат да пропишуваат шумско-културни мерки за 
унапредување на стопанисувањето со шумите, што 
мораат 'да се земат предвид при изработката на 
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шумскостопанската основа, под услов да се обезбе-
дени техничките услови за извршување на тие 
мерки. 

Собранијата на општините можат да пропишу-
ваат мерките од ставот 1 на овој член да треба да 
се применуваат и на шумите што не мораат да има-
ат шумскостопанска основа. 

Член 38 
Ако организациите што стопанисуваат со шу-

мите или сопствениците на шумите не ги извршат 
мерките наредени врз основа на овој закон и про-
писите донесени врз основа на него, тие мерки ќе 
ги изврши органот ш,то ги наредил или друга ор-
ганизација што тој ќе ја овласти, на трошок на ор-
ганизацијата или на сопственикот што бил дол-
жен да ја изврши определената мерка. 

Органот определен со законот на републиката 
може да определи мерките од ставот 1 на овој член 
наместо сопственикот на шумата да ги изврши ра-
ботната организација на сметка на сопственикот ако 
тие мерки се од таква природа што, сопственикот со 
своите технички средства или од друга причина не 
би можел да ги изврши. 

Член 39 
Од дивечот можат во шумата да се одгледуваат 

само оние видови и во оној број, што не го попре-
чуваат правилното стопанисување со шумата. 

Видовите и бројот на дивеч, во смисла на ста-
вот 1 на овој член, се определуваат со шумскосто-
панската основа, во согласност со прописите за лов-
ството. 

Член 40 
Патиштата што служат првенствено за превоз 

на шумски производи, а се водат како основно сред-
ство на организацијата што стопанисува со шумата, 
се сметаат како шумски патишта. 

Шумските патишта можат да ги користат и 
други организации и граѓани. 

Организациите и граѓаните, што користат шум-
ски патишта, се должни да се придржуваат кон 
правилата за користењето на шумските патишта на 
организацијата чии се тоа основни средства и да 
к плаќаат надоместок за превоз на таа организација 
според меѓусебната спогодба. 

Ако организациите и граѓаните што ги користат 
шумските патишта не се спогодат, височината на, 
надоместокот ја определува органот на управата на 
општинското собрание надлежен за работите на со-
обраќајот, според височината на амортизацијата и 
годишните трошоци за одржување на тие шумски 
патишта. 

Против решението за надоместокот од ставот 4 
на овој член не е дозволена жалба ниту може да 
се поведе управен спор, туку странката што не е 
задоволна со решението може, во рок од еден ме-
сец од денот на доставувањето на решението, да 
поднесе предлог судот да го утврди надоместокот. 

По предлогот за утврдување на надоместокот 
решава во вонпроцесна постапка општинскиот суд 
на чие подрачје се наоѓа шумскиот пат. 

Член 41 
Сопственикот односно корисникот на земјиште 

е должен да дозволи привремен превоз (присилен 
пат) и сместување на туѓи шумски производи на 
своето земјиште, ако тоа не е можно да се изврши 
на друг начин, или ако другиот начин би бил не-
сразмерно поскап. 

Корисникот на присилниот пат или на сместу-
вањето на производи е должен на сопственикот од-
носно на корисникот на земјиштето да му плати 
надоместок за тоа користење. 

Решение за установување на службеноста од 
ставот 1 и за надоместокот од ставот 2 на овој член 
донесува, на барање, на заинтересираното лице, ор-
ганот на управата на општинското собрание' надле-
жен за работите на шумарството. 

Жалбата против решението за установувањето 
на службеноста од ставот 3 на овој член не го за-
држува извршувањето на решението. 

Против решението за надоместокот од ставот 3 
на овој член не е допуштена жалба, ниту може да 
се поведе управен спор. туку обете страни можат, 
во рок од еден месец од денот на доставувањето 
на решението, да поднесат предлог судот да го утвр-
ди надоместокот. 

По предлогот за утврдување на надоместокот ре-
шава во вонпроцесна постапка општинскиот суд на 
чие подрачје се наоѓа земјиштето на кое се уста-
новува службеноста, 

3. Заштита на шумите 
Член 42 

Организациите што стопанисуваат со шумите и 
сопствениците на шумите се должни да преземаат 
мерки заради заштита на шумите од пожар и од 
други елементарни непогоди, растителни болести, 
инсекти и други штети. 

Органот определен со законот на републиката 
може да определи одделени мерки 'за сузбивање и 
спречувале на карантинска или економски штетна 
растителна болест или штетник во шумите и шум-
ското земјиште на кои постои право на сопственост, 
да изврши работната организација на трошок на 
сопственикот на шумата односни на шумскбто зем-
јиште.' 

Член 43 
Заради заштита на шумите од пожар и заради 

превентивна заштита на плантажите на дрвја од 
растителни болести и штетници може во согласност 
со законот на републиката да се пропише спрове-
дување на посебни мерки во шумата и на земји-
штето во непосредна близина на плантажата. 

Член 44 
Локомотивите и други возила што се движат со 

помош на цврсто гориво, а минуваат низ шума, мо-
раат да бидат снабдени со заштитни направи за 
спречување на искреното. 

Член 45 
Заштита на шумите од противправното кори-

стење и од други оштетувања (чување на шумите) 
вршат организациите што стопанисуваат со шу-
мите, согласно со посебните прописи за службата за 
обезбедување на имотот на работните организации. 

Член 46 
Врз основа на закон на републиката може да 

се пропише ценовник за штети причинети на шу-
мите. 

Г л а в а Ш 
АРОН ДАЦИ Ј А И КОМАСАЦИЈА НА ШУМИТЕ 

Член 47 
Арондација на шуми може да се врг^и заради 

порационално стопанисување со шумите, за меха-
низација на шумските работи, за спроведување на 
мелиорациони и противерозиони работи, за поуспе-
шна заштита на шумите, пошумување и подигање 
на плантажи дрвја. 

Со арон д аци ја може да се присоедини шума Џ 
селскостопанско земјиште на кои постои право н^ 
сопственост, кои како енклава или полуенклава ед 
наоѓаат во комплекс на шуми. 

Член 48 
Арондација може да се врши само во корист н^ 

стопанска организација што стопанисува со шум^ 
При арондацијата на шумите согласно се при^ 

менуваат одредбите од Основниот закон за искориН 
стувањето на селскостопанското земјиште што ед 
однесуваат на арондацијата на селскостопанско зе^ 
мјиште. 

Предлогот за арондација го поднесува организам 
цијата која бара арондацијата да се изврши во неј--ѕ 
зина корист. 

Постапката по предлогот за арондација ја вода? 
и решенијата ги донесуваат надлежните органу 
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Член 49 
Комасацијата на шумите се врши согласно со 

прописите за комасацијата на селскостопанското зе-
мјиште. 

Член 50 
При арондацијата и комасацијата на шумите 

може да се врши замена на шума и шумско зем-
јиште со земјоделско земјиште, и обратно, 

Г л а в а IV 
ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 51 
Надзор над спроведувањето на одредбите од 

овој закон вршат органите надлежни за работите 
на шумарската инспекција. 

Член 52 
Во стопанските организации што работат за 

определени потреби на Југословенската народна ар-
мија и во организациите што ги основа Државниот 
секретаријат за народна одбрана, а кои стопанису-
ваат со шуми, надзор над извршувањето на одред-
бите од овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него, вршат органите што ќе ги определи 
државниот секретар за народна одбрана. 

Член 53 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство се грижи за унапредувањето на службата 
на шумарската инспекција на територијата на Југо-
славија, во работите од исклучивата надлежност 
на федерацијата и во работите од интерес за целата 
земја. 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство се грижи за спроведувањето на меѓународ-
ните договори што се однесуваат на шумите. 

Член 54 
Ако органот надлежен за работите на шумар-

ската инспекција од потесна општествено-политичка 
заедница не изврши некоја од работите од својата 
надлежност, таа работа може да ја изврши сојуз-
ниот орган надлежен за работите на шумарската 
инспекција на трошок на органот чиј инспектор бил 
должен да ја изврши таа работа. 

Член 55 
Во вршењето на работите на шумарската ин-

спекција шумарскиот инспектор е овластен: 
1) да ги прегледа сите шумски работи, објекти, 

уреди и направи, како и сите места каде што се 
сече дрво, се сместува, се преработува, се извезува 
од шума или се пушта во промет; 

2) да ги прегледа шумскостопанските основи, 
годишните планови на стопанисувањето, деловните 
книги и другите документи, ако е потребно тоа за-
ради контрола на примената на прописите и мер-
ките што се однесуваат на шумите; 

3) привремено да ги запре сечите што не се во 
согласност со одредбите од овој закон и со пропи-
сите донесени врз основа на него, како и другите 
незаконити дејствија, до конечната одлука на на-
длежниот орган; 

4) привремено да го одземе бесправно исече-
ното дрво, како и други бесправно присвоени или 
произведени шумски производи; 

5) во итни случаи, во кои би настапила штета 
по општиот интерес, да нареди привремени мерки 
за спречување на штетата; 

6) да ги известува надлежните органи за забе-
лежаните неправилности и да бара нивна интер-
венција, ако самиот не е овластен да постапи не-
посредно; 

7) да собира потребни податоци и извеслувања 
од одговорните лица, сведоците, вештаците и други 
лица, кога е тоа потребно; 

8) да презема и други мерки и други дејствија 
За кои е овластен со посебни прописи. 

Организациите, другите правни лица и граѓа-
ните чија работа подлежи на надзор од шумар-

ските инспектори се должни да им го овозможат 
вршењето на надзор и да им ги дадат потребните 
податоци. 

Жалбата против решението на шумарскиот ин-
спектор, по правило, не го задржува извршува-
њето на решението. 

Шумарскиот инспектор може да го одложи из-
вршувањето на решението, ако поради одлагањето 
не би настапила опасност по луѓето или имотот или 
извршувањето би предизвикало штета што може 
тешко да се поправи. 

Член 56 
Шумарските инспектори мораат да ја имаат 

пропишаната стручна спрема и да ги исполнуваат 
другите определени услови. 

Шумарскиот инспектор мора да има легитима-
ција со која се утврдува неговото својство на шу-
марски инспектор. 

Поблиски прописи за стручната спрема и за 
другите услови од ставот 1 на овој член, како и за 
легитимацијата на сојузниот шумарски инспектор, 
донесува сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство. 

Г л а в а V 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Работна организација или друго ^правно лице 

ќе се казни за стопански престап со парична казна 
од 100.000 до 10,000.000 динари: 

1) ако пусти шума или подбелува стебла 
(член 32); 

2) ако копачи шума, кога не е тоа дозволено 
(член 32); 

3) ако врши чиста сеча на шуми. кога тоа не е 
дозволено (член 34); 

4) ако при изградбата на далноводи и слични 
објекти во шума ја определи трасата на далновод 
односно сличен објект или сече шума на начин 
противен на одредбите на членот 31 од овој закон; 

5) ако во определениот рок не го изврши за -
должителното пошумување (член 36). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овоЈ член 
ќе се казни и одговорното лице во работната орга-
низација или во друго правно лице, ако таа повреда 
не претставува кривично дело, со парична казна 
од 20.000 до 300.000 динари. 

Ако со некое од дејствијата од ставот 1 точ. 1 
до 3 на овој член се предизвикани особено тешки 
последици, на работната организација или на дру-
го правно лице може да му се изрече казна до пе-
торниот износ на сторената штета. 

Член 58 
Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за стопански престап со парична казна 
од 50 000 до 5,000.000 динари: 

1) ако не ги изврши наредените посебни мерки 
за спречување на пожар во шумата со која стопа-
нисува (член 43); 

2) ако не ги изврши наредените мерки заради 
превентивна заштита на плантажите од растителЕШ 
болести и штетници (член 43). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во работната орга-
низација или во друго правно лице со парична ка-
зна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 59 
Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за прекршок со парична казна од 20.000 
до 2,000.000 динари: 

1) ако, противно на членот 26 став 1 и членот 
65 на овој закон, нема шумскостопанска основа за 
шумите со кои стопанисува; 

2) ако врши или дозволи сеча на шума без 
претходна дознака (член 30 став 1); 

3) ако сече ретки дрвја кога тоа не е дозволено 
(член 34); 
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4) ако врши или дозволи пасење, желадење, ка-
стрење лисници или брстење, кога тоа не е дозво-
лено (член 34); 

5) ако не ги применува пропишаните мерки' за 
унапредување на стопанисувањето со шумите 
(член 37); Ј 

6) ако во шумата одгледува дивеч од оној вид 
х и во оној број што го попречуваат правилното сто-

панисување ЈРО шумата (член 39); 
7) ако локомотивите и други возила што се дви-

жат со помош на цврсто гориво, а минуваат низ шу-
ма, не ги снабде со заштитни направи за спречу-
вање на искрењето (член 44); 

8) ако во определениот рок не ги усогласи по-
стојните шумскостопански основи со одредбите од 
овој закон (член 65); 

9) ако, противно на одредбата од членот 65 став 
3 на овој закон, нема годишни планови за стопани-
сување за шумите со кои стопанисува. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организа-
ција или во друго правно лице со парична^казна од 
5.000 до 56.000 динари 

Члер 60 
Работна организација 'или друго правно лице 

Ќе се казни за прекршок со парична клзна од 10.000 
до 1,000.000 динари: 

1) ако не се придржува кон одредбите на шум-
скостопанската основа (член 26 став 2), доколку со 
овој закон или со прописи донесени врз основа на 
него не е пропишана посебна казна; 

2) ако врши или дозволи собирање на шумулки 
или мов во шумата, кога тоа не е дозволено 
(член 34); 

3) ако го спречува шумарскиот инспектор во 
вршењето на надзор, или не му ги даде потребните 
податоци (член 55 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организа-
ција или во друго правно лице со парична казна 
од 3.000 до 30.000 динари. 

Член 61 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец: 
1) ако не се придржува кон одредбите на шум-

скостопанската основа (член 26 став 2), доколку со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на него 
ве е пропишана посебна казна; 

2) ако врши или дозволи сеча на шума без 
претходна дознака (член 30 став 1); 

3) ако од небрежност сече ретки дрвја, кога тоа 
не е дозволено (член 34); I 

4) ако врши или дозволи пасење, желадење, ка-
стрење лисници или брстење, кога тоа не е дозво-
лено (член 34); 

5) ако во определениот рок не го изврши за-
должителното пошумување (член 36); 

6) ако не ги применува пропишаните мерки за 
унапредување на стопанисувањето со шумата 
(член 37); 

7) ако не ги изврши наредените посебни мерки 
за спречување на пожар во шумата со која стопа-
нисува (член 43); 

8) ако му го спречува вршењето на надзор на 
шумарскиот инспектор (член 55 став 2). 

Член 62 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец: 
1) ако заради кражба кутне во шума едно или 

повеќе стебла, а количината на кутнатото дрво не 
е поголема од 1 кубен метар; 

2) ако врши или дозволи собирање на шумулки 
или мов во шумата, кога тоа не е дозволено (член 34). 

За прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој 
член во повторен случај може да се изрече, покрај 
парична казна, и казната затвор до 30 дена. 

Член 63 
Во случаите од членот 57 стан 1 тон. 1 до 3, 

членот 59 став 1 точ. 2 и 3 и членот 62 на овој за-

кон може, покрај осудата на казна, да се изрече 
и заштитната мерка одземање на предметите упо-
требени или наменети за извршување на стопан-
скиот престар односно на прекршокот, или наста-
нати со извршувањето на стопанскиот престап од-
носно на прекршокот. 

Во случаите од членот 57 став 1 тон. 1 до 3 и 
членот 59 став 1 точ. 2 до 4 на овој закон може, 
покрај осудата на казна, да се изрече и заштитната 
мерка одземање на имотната корист од работната 
организација или од друго правно лице. 

Г л а в а VI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Работна организација што стопанисува со шу-

ма може на работниците што да чуваат шумата да 
им обезбеди на товар на трошоците на работењето 
службена облека, обувки, стан, огрев и определена 
површина земјиште, во согласност со законот и со 
статутот на работната организација. 

Приходот од користењето на земјиштето од 
ставот 1 на овој член не влегува во приходот спо-
ред кој се определува правото односно височинка 
на додатокот на деца, 

Член 65 
Постојните шумскостопански основи (шумско-

уредни елаборати и слично) треба во пропишаниот 
рок да се усогласат со одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

За шумите што немаат шумекостопански ос-
нови, а според одредбите од овој закон мораат да 
ги имаат, овие основи треба да се донесат во про-
пишаниот рок. 

Со шумите за кои не се донесени шумскосто-
пански основи ќе се стопанисува до донесувањето 
на тие основи според годишните планови. 

Член 66 
Се овластуваат републиките да донесат прописи 

за ^утврдувањето на границите на шумите во оп-
штествена сопственост, ако тие граници не се утвр-
дени, како и за регулирањето на имотните од-
носи што ќе настанат со утврдувањето на овие гра-
ници. 

Член 67 
На 7 мај. 1961 година престанаа да важат: 
1) Општиот закон за шумите („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 106/47); 
2) Општиот закон за заштита шумите од пожар 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/47); 
3) Уредбата за организација на шумско-технич-

ката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 64/49 и 77/49); ; 

4) другите прописи што се во спротивност со 
одредбите од овој закон. 

Се утврдува дека престанаа да важат: 
1) Уредбата за управање со националните пар-

кови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/48); 
2) Наредбата за мерките за спречување опа-

сностите на шумски пожари кои што можат да ги 
предизвикаат локомотиви на шумско-индустриски 
железници и железници од јавниот сообраќај 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/47); 

3) Правилникот за прогласување заштитните 
шуми, нивното евиден-тирање и раководење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/48); 

4) Наредбата за забрана на сечењето и употре-
бата на ариш (Larix Europaea), ^,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/4«); 

5) Наредбата за забрана на лечење брестови 
стебла на подрачјето на Ливада во Петра („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 7/49); 

6) Наредбата за заштита и ограничение на се-
чата на црн граб (Ostrya earpmifolia) — („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/49); 

7) Правилникот за службеното облекло (уни-
форма) на службениците за шумско-техничката 
помошна служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
96/49); 
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8) Наредбата за забрана на чистото сечење на 
шумите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/49); 

9) Наредбата за забрана на сечењето и употре-
бата на танинското дрво во огревни цели („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/50); 

10) Одлуката за утврдувањето и расподелбата 
на доходот на шумските стопанства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/58), со Упатството за нејзи-
ното спроведување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/59); 

И) Напатствието за заштита на шумите и шум-
ските дрвја против штетни инсекти и заразни бо-
лести („Службен лист на^ФНРЈ", бр, 32/49); 

12) општите напатствија за уредување на шу-
мите од 8 март 1948 година и од 2 февруари 1949 
година, издадени од Министерството на шумарство-
то на ФНРЈ. 

471. 
Врз основа на членот 48 од Законот за сојузна-

та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАРИЈАТ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЕКЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОД-

НАТА ИЗЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 
ГОДИНА 

' Член 1 
Се основа Генерален комесаријат на Југословен-

ската секција за Меѓународната изложба во Мон-
треал во 1967 година (во понатамошниот текст: Ге-
нералниот комесаријат), како организација за вр-
шење работи од интерес за федерацијата, во состав 
на Сојузниот секретаријат за информации. 

Член 2 
Генералниот комесаријат ги врши работите во 

врска со учество на Југославија на Меѓународната 
изложба во Монтреал во 1967 година (во поната-
мошниот текст: Изложбата), во рамките на планот 
и програмата за учество на Југославија на Излож-
бата. 

Планот и програмата од ставот 1 на овој член 
ги донесува Сојузниот извршен совет, на предлог 
од Советот за Меѓународната изложба во Монтреал 
во 1967 година. 

Генералниот комесаријат е должен по затво-
рањето на Изложбата а најдоцна во рок од шест 
месеци од денот на затворањето на Изложбата, 
да изврши ликвидација на сите работи во врска 
со Изложбата. I 

Член 3 ѕ 

Генералниот комесаријат има својство на прав-
но лице. 

Член 4 
Со работата на Генералниот комесаријат рако-

води и го претставува Комесаријатот генералниот 
комесар. 

Генералниот комесар го назначува и-го раз-
решува од должност Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
За вршење на стручните, административните 

и други работи Генералниот комесаријат има по-
требен број работници. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 73 

2 јуни 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

472. 

Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за 
сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр,. 
7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА 

ИЗЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1Ѕ67"ГОДШЅА 

Член 1 
Се основа Совет за Меѓународната изложба во 

Монтреал во 1967 година (во понатамошниот текст: 
Советот), како колегијално работно тело, во состав 
на Сојузниот секретаријат за информации. 

Член 2 
Советот ги разгледува прашањата во врска 

со учеството на Југославија^ на Меѓународната из-
ложба во Монтреал во 1967 година и за таа цел 
обезбедува соработка со заинтересираните сојузни 
органи и организации и врши други работи што 
ќе му ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Претседателот и членовите на Советот ги име-

нува Сојузниот извршен совет. 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 74 
2 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

473. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 
буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СОЈУЗНИОТ 
Б у џ е т ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА СТАНОВИ 

1. Од средствата распоредени во разделот 5 
позиција 36 на посебниот дел од сојузниот буџет 
за 1965 година — за довршување и продолжување 
на изградбата на станбени згради и купување ста-
нови и градежно земјиште, се издвојува износот 
од 90 милиони динари и се пренесува во фондот 
на заедничката потрошувачка на Државниот се-
кретаријат за надворешни работи заради давање 
кредити на работниците на Државниот секретаријат 
за надворешни работи (во понатамошниот текст: 
Секретаријатот) за изградба и купување на станови. 

Од истите средства на сојузниот буџет за 1963 
година Секретаријатот може за давање кредити на 
своите работници за изградба и купување на ста-
нови да употреби уште 150 милиони динари. 

2. За давање на одделен работник кредит од 
средствата пренесени во фондот на заедничката 
потрошувачка на Секретаријатот (точка 1 став 1) 
одлучува советот на работната заедница на Секре-
таријатот, а за давање кредит од средствата од точ-
ката 1 став 2 на оваа одлука одлучува државниот 
секретар за надворешни работи или функционер во 
Секретаријатот што тој ќе го определи. 



Среда, 9 јуни 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 - Страна 1121 

3. Кредит за изградба иге купување на стан 
може да се даде под услов сопственото учество 
на работникот на Секретаријатот во изградбата од-
носно купување на стан да изнесува најмлаку 10% 
од вредноста на станот. 

4. Кредитите според оваа одлука се даваат по 
интересната стопа и со рокот за враќање по кој 
фондот за станбена изградба на општината одно-
сно градот ги дава кредитите за станбена изградба. 

Со договор склучен помеѓу советот на работната 
заедница на Секретаријатот односно државниот се-
кретар за надворешни работи и работникот на Се-
кретаријатот може да се определи и пократок рок 
за враќање на кредитот. 

5. Поблиските услови за користење на кредити-
те што се даваат според оваа одлука и постапката 
за давале и враќање на тие кредити ќе ги пропише 
државниот секретар за надворешни работи, во спо-
годба со сојузниот секретар за здравство и социјал-
на политика. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од дено-ѓ на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 75 
2 јуни 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

474. 

Врз основа на членот 72 од Законот за народ-
ната одбрана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55, 
14/57 и 44/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64 
и 14/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ 

1. Обврзникот-регрут односно војникот што ги 
исполнува останатите услови пропишани во членот 
72 од Законот за народната одбрана се смета за 
единствен хранител ако основицата на придонесот 
од личниот доход од земјоделска дејност (катастар-
скиот приход) на неговото ,семејство не изнесува по-
веќе од 20.000 динари годишно по член на семеј-
ството или ако кој и да е друг редовен приход не 
изнесува повеќе од 12.000 динари месечно по член 
на семејството. ^ 

Во другиот редовен приход од ставот 1 на оваа 
точка не се засметуваат инвалиднината, додатокот 
за нега4 и помош од друго лице и ортопедскиот 
додаток што се исплатуваат според прописите за 
воените инвалиди од војните, примањата по основот 
на одликувања и „Партизанска споменица 1941", 
додатокот на деца и социјалната помош. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за имотните 
услови за признавање својството на единствен хра-
нител („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/57). 

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

Р. п. бр. 72 
2 јуни 1965 година 

' Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

475. 

Врз основа на чл. 29, 31 и 33 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на^СФРЈ", бр. 12/65) и членот 34 од За-
конот за придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации! („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 
26/61 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 
52/63, 4/64 и 14/65), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Стопанските организации, како и установите и 

други организации што го утврдуваат вкупниот 
приход и доход според прописите што важат за сто-
панските организации (во понатамошниот текст: 
стопанските организации), се должни да составу-
ваат периодична пресметка според одредбите на 
овој правилник и другите сојузни прописи. 

Член 2 
Со периодичната пресметка стопанската органи-

зација привремено го утврдува вкупниот приход и 
врши распределба на доходот според важечките 
прописи а на начинот пропишан со овој правилник. 

Конечно утврдување на вкупниот приход и ра-
спределба на доходот се врши годишно според по-
себните сојузни прописи за завршната сметка на 
стопанските организации. 

Член 3 
Стопанската организација составува периодична 

пресметка врз основа на податоците од своето кни-
говодство и од другите евиденции. 

Член 4 
Како стопански организации во смисла на овој 

правилник се сметаат: 
1) претпријатијата и дуќаните со средства во 

општествена сопственост; 
2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набав-

но-продажни, станбени, штедно-кредитни и други 
стопански задруги); 

3) водните заедници и други водостопански ор-
ганизации; 

4) деловните банки, Југословенската извозна и 
кредитна банка, Поштенската штедилница, Југо-
словенската лотарија, осигурителните заводи, заед-
ниците на осигурување и Југословенската заедница 
на осигурувањето; 

5) деловните здруженија, електростопанските 
заедници и други заедници што остваруваат вкупен 
приход и вршат распределба на доходот; 

6) здравствените установи, заводите за социјал-
но осигурување, научните установи што до влегу-
вањето во сила на Основниот закон за установите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) со своите пра-
вила предвиделе да се финансираат според пропи-
сите што важат за стопанските организации, како 
и други установи и други организации што утвр-
дуваат вкупен приход и доход според прописите 
што важат за стопанските организации; 

7) установите односно посебните организациони 
единици на установи, органи и други организации 
што изработуваат инвестициона техничка доку-

ментација или изградуваат инвестициони објекти во 
сопствена режија (член 38 став 3. и член 57 став 3 
од Основниот закон за изградбата на инвестици-
оните објекти — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65); 

8) работничките ресторани и мензи, како и од-
моралиштата основани од стопански организации 
или други организации и установи од овој член; 

9) работните единици на органите на управата 
(државните органи) од членот 24 став 2 на Основ-
ниот закон за средствата за работа на органите на 
управата („Службен лист на „СФРЈ", бр. 46/64); 
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10) организациите на ученици и студенти што 
вршат стопанска дејност или дејности слични на 
стопанската; 

11) стопанските единици на казнено-поправи-
телните установи што работат според Законот за 
работењето на стопанските единици на казнено-по-
правителните установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/60 и 16/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65); 

12) заштитните работилници за професионална 
рехабилитација и запослување на инвалиди. 

Член 5 
Со периодичната пресметка стопанската орга-

низација го утврдува вкупниот приход и доход што 
го остварила со целокупната своја дејност како це-
лина, утврден според наплатената реализација со 
примена на членот 13 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации и другите од-
редби од главата II на тој закон. 

Ако стопанска организација во свој состав 
има погонски или деловни единици за кои според 
посебни сојузни прописи или правилата на стопан-
ската организација се утврдува доход, покрај пе-
риодичната пресметка со која се утврдува вкупниот 
приход и доход според екстерно наплатената реали-
зација за стопанската организација како целина, 
во посебните периодични пресметки за такви погон-
ски или деловни единици се утврдува вкупниот 
приход и доход, исто така според екстерно наплате-
ната реализација, за секоја таква погонска односно 
деловна единица. Ако таква стопанска организација 
еден дел од своето работење врши надвор од погон-
ските и деловни единици, таа составува посебна 
периодична пресметка за 'Тој дел од работењето и 
во неа посебно го утврдува вкупниот приход и до-
ход на ист начин како и за погонските и деловните 
единици. V 

Вкупниот приход и доход на одделни погонски 
и деловни единици од ставот 2 на овој член и вкуп-
ниот приход и доход што ќе го оствари стопанската 
организација со преостанатиот дел од своето рабо-
тење надвор од тие единици, се утврдуваат според 
фактичкото учество на одделни погонски еди-
ници и преостанатата дејност во остварувањето 
на вкупниот приход и доход за стопанската ор-
ганизација како целина. Вака утврдениот вку-
пен приход и доход на сите погонски и деловни 
единици и вкупниот приход и доход остварен со 
преостанатиот дел од работењето надвор од тие 
единици мораат да му бидат еднакви на вкупниот 
приход и доход утврден за стопанската организа-
ција како целина, според одредбата на ставот 1 
од овој член. 

Како преостанат дел од работењето што стопан-
ската организација го врши надвор од погонските 
и деловните единици со самостојна пресметка, во 
смисла на ст. 2 и 3 на овој член, се подразбира оној 
дел од работењето што таа го врши, а за кој не е 
организиран погон 'или деловна единица со само-
стојна пресметка. 

Се што е пропишано во овој правилник во по-
глед составувањето на периодичната пресметка и 
пополнувањето на одделни обрасци^ за погонски и 
деловни единици со самостојна пресметка се одне-
сува и на делот од работењето на стопанската орга-
низација од ставот 4 на овој член. 

Делбените банки и Југословенската извозна и 
кредитна банка (во понатамошниот текст: банките) 
го утврдуваат вкупниот приход во смисла на ва-
жечките прописи, придржувајќи се при тоа кон 
одредбите од Законот за придонесот ,од доходот на 
стопанските организации и Одлуката за определу-
вање видовите на приходи што можат да се за-
сметаат во вкупниот приход на банките и на оп-
ределените стопански организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/64). 

Банките со филијалите составуваат периодична 
пресметка и и ја поднесуваат на соодветната орга-
низациона единица на Службата на општественото 
книговодство за банката како целина. ; 

Член 6 
Ако стопанската организација врши повеќе 

различни дејности за кои е определено различно 
плаќање на придонесот од доходот (член 4 став 2 
од Законот за придонесот од доходот на стопански-
те организации), таа е должна за тие дејности во 
периодичната пресметка посебно да го утврди вкуп-
ниот приход и доход и да изврши распределба на 
доходот заклучно со придонесот од доходот, ако ги 
користи олесненијата во поглед плаќањето на при-
донесот од доходот предвидени за тие дејности. 
Вкупниот приход и доход на одделни дејности или 
групи дејности што подеднакво се третираат во по-
глед на плаќањето, ослободувањето или отстапува-
њето на придонесот од доходот, го утврдува стопан-
ската организација во својата периодична пресмета 
составена за стопанската организација како целина, 
според фактичкото учество на одделните од тие 
дејности или групи дејности во остварениот вкупен 
приход и доход на стопанската организација како 
целина. Вака утврдениот вкупен приход и доход 
на одделни дејности или групи дејности мора да му 
биде еднаков на вкупниот приход и доход на сто-
панската организација како целина, утврден според 
наплатената реализација. 

Според одредбите на ставот 1 од овој член по-
стапуваат и погонските и деловните единици со са-
мостојна пресметка ако вршат повеќе различни деј-
ности од ставот 1 на овој член. 

Член 7 
Стопанската организација во посебен прилог 

кон периодичната пресметка го наведува начинот 
и мерилата по кои во смисла на чл. 5 и 6 од овој 
правилник е утврден вкупниот приход и доход на 
одделни" погонски и деловни единици односно на 
одделни дејности според нивното фактичко учество 
во вкупниот приход и доход утврден за стопанската 
организација како целина. 

Кон периодичната пресметка стопанската орга- Ј 
низација е должна да поднесе и извештај за рабо-
тењето во пресметковен период, кој сочинува со- ' 
ставен дел на периодичната пресметка. 

Извештајот за работењето се состои од: општ 
дел, посебен дел и заклучок. 

Општиот дел на извештајот за работењето со-
држи преглед и анализа на целокупното работење 
на стопанската организација и анализа на постиг-
натите резултати во работата. Овој дел од изве-
штајот треба особено да опфати податоци за со-
стојбата и промените во средствата на стопанската 
организација и во изворите на 'тие средства; за 
инвестираните средства; за извршувањето на сто-
панските планови; за постигнатата продуктивност 
на трудот; за утврдувањето и распределбата на 
вкупниот приход и доход; за остварените лични 
доходи на работниците, како и други податоци од 
значење за стопанската^организација. 

Стопанската организација користејќи ги един-
ствените и други показатели ги анализира постиг-
натите резултати во продуктивноста ^ на 'трудот и 
економичноста и рентабилноста на работењето, врз 
основа на што донесува оценка за успехот на ра-
ботењето, заради усогласување на распределбата на 
доходот со резултатите од работата. 

Заклучокот на извештајот за работењето треба 
да содржи оценка на работењето на стопанската ор-
ганизација, како и мерки преземни заради подобру-
вање на работата и отстранување на недостатоците 
во работата на стопанската организација. 

II. Периоди и рокови за пресметка 
Член 8 

Стопанските организации се должни да соста-
вуваат периодична пресметка за периодите: ,јану-
ари" јуни и јануари-септември (задолжителни пре-
сметковни периоди). 

По исклучок од ставот 1 на овој член, банките 
и штедилниците се должни да составуваат перио-
дична пресметка само за периодот јануари"јуни. 
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Стопанските организации можат да составуваат 
периодична пресметка и за пократок временски пе-
риод (незадолжителен пресметковен период), но не 
за период пократок од еден месец. 

Од периодичната пресметка составена за неза-
должителен пресметковен период произлегуваат за 
стопанската организација сите правам и обврски како 
и од пресметката за задолжителен пресметковен 
период. 

Периодичната пресметка од ставот 3 на овој 
член поднесена по рокот предвиден во членот 9 на 
овој правилник, ќе се смета како да не е подне-
сена. 

Член 9 
Стопанските организации ја доставуваат пе-

риодичната пресметка за задолжителен пресметко-
вен период или за незадолжителен пресметковен 
период во рок од 20 дена од денот на истекот на 
пресме'1 КОБНИОТ период. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, перио- 4 

дична пресметка можат да поднесуваат во рок од 
80 дена од денот на истекот на пресметковниот пе-
риод: 

1) стопанските организации од гранката произ-
водство, пренос и дистрибуција на електрична енер-
гија (11-00); 

2) претпријатијата за обработка на тутун 
(129-10); 

3) претпријатија за геолошки и рударски истра-
жувања (131-10); 

4) стопанските организации од областа на земјо-
делството и рибарството (област 2); 

5) стопанските организации од областа на шу-
марството (област 3); 

6) стопанските организации од областа на гра-
дежништвото (област 4), освен стопанските органи-
зации од гранката проектирање (411-00); 

7) стопанските организации од гранката желез-
нички сообраќај (511-00); 

8) претпријатијата за превоз на стоки во преку-
морската пловидба (512-30); 

9) претпријатијата за спасување и влечење бро-
дови (512-40); 

10) претпријатијата за превоз на патници и 
стоки по внатрешните пловни патишта (513-10); 

11) стопанските организации од гранката возду-
шен сообраќај (514-00); 

12) стопанските организации4^ гранката поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај (519-00); 

13) стопанските организации од гранката надво-
решна трговија (613-00), освен претпријатијата за 
застапување странски фирми (613-30) и стопанските 
организации за унапредување на надворешнотргов-
ската размена (613-40); 

14) деловните здруженија (615-10); 
15) стопанските организации од гранката гра-

дежно занаетчиство (740-00); 
16) осигурителните заводи, заедниците на оси-

гурувањето и Југословенската заедница на осигу-
рувањето (013-20); 

17) стопанските организации што во свој состав 
имаат повеќе од 5 погонски или деловни единици 
со самостојна пресметка; 

18) здравствените установи (915-00); 
19) републичките и Сојузниот завод за социјал-

но осигурување. 
Ако последниот ден од рокот за поднесување 

на периодичната пресметка паѓа во дните на неде-
лен одмор или државен празник, како рок за под-
несување на периодичната пресметка се смета пр-
виот нареден работен ден. 

Броевите во заграда по називот на гранките од-
носно групите на стопански организации наведени 
во ставот 2 на овој член се ознаки на дејностите од 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и државните органи според 
дејностите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 
12/63). 

Член 10 
Роковите за поднесување на периодичната пре-

сметка од членот 9 на овој правилник важат и за 
поднесување на периодичните пресметки на погон-
ските и деловните единици со самостојна пре-
сметка. 

Ако погонската или деловната единица со са-
мостојна пресметка има продолжен рок за подне-
сување на периодичната пресметка според членот 
9 став 2 од овој правилник, продолжениот рок се 
однесува и на стопанската организација како це-
лина. 

Член 11 
Во исклучително оправдани случаи Службата 

на општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата) може на стопанска организација 
да и одобри продолжување на рокот за поднесува-
ње на периодичната пресметка, определен во членот 
9 ст. 1 и 2 на овој правилник, најдолго за 10 дена. 

На стопанската организација што произведува 
за определени потреби на Југословенската народна 
армија, продолжувањето на рокот за поднесување 
на периодичната пресметка според ставот 1 на овој 
член и го одобрува Службата — посебен организа-
циони дел. 

III. Поднесување на пеиродичната пресметка 
Член 12 

Стопанската организација ја доставува перио-
дичната пресметка до Службата кај која има жиро-
сметка. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, стопанската организација што произведува 
за определени потреби на Југословенската народна 
армија ја поднесува периодичната пресметка до 
Службата — Посебен организационен дел. 

Погонската или деловната единица од членот 5 
став 2 на овој правилник ја доставува периодичната 
пресметка до Службата кај која има жиро-сметка, 
по извршеното покривање на загубата во смисла на 
членот 30 од Законот за придонесот од походот на 
стопанските организации и по утврдувањето на до-
ходот според членот 5 од овој правилник. За извр-
шеното покривање на загубата и утврдувањето на 
доходот според членот 5 од овој правилник „Служ-
бата надлежна за стопанската организација на по-
полнетиот образец ППР-1 Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на дохо-
дот, кон периодичната пресметка на секоја погон-
ска и деловна единица, како и на тој образец кон 
периодичната пресметка составена за стопанската 
организација како целина, става клаузула: „Пре-
сметувањето извршено за стопанската организација 
како целина". Оваа клаузула е должна да ја при-
бави стопанската организација. 

Ако погонската или деловната единица од ста-
вот 3 на овој член нема посебна жиро-сметка, сво-
јата периодична пресметка таа ја доставува до 
Службата кај која има жиро-сметка стопанската 
организација во чиј состав е погонската или делов-
ната единица. 

Член 13 
Стопанската организација што врши повеќе 

дејности за кои е определено различно пресметува-
ње и плаќање на придонесот од доходот, утврдениот 
вкупен приход и доход за одделни дејности го 
искажува во периодичната пресметка составена за 
стопанската организација како целина, што таа ја 
доставува до Службата според членот 12 од овој 
правилник. 

Ако стопанската организација од ставот 1 на 
овој член има во свој состав погонски или деловни 
единици со самостојна пресметка, тие единици го 
искажуваат утврдениот вкупен приход и доход на 
одделни дејности во својата периодична пресметка, 
што ја доставуваат до Службата според членот 12 
од овој правилник. 
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Член 14 
Стопанската организација ја поднесува перио-

дичната пресметка на обрасците пропишани со овој 
правилник. 

Ако периодичната пресметка не ги содржи сите 
пропишани обрасци, пополнети на начинот предви-
ден со овој правилник, ќе се смета дека е непот-
полна. 

Непотполната периодична пресметка на стопан-
ската организација, макар била поднесена во про-
пишаниот рок, ќе се смета како да не е поднесена. 

Член 15 
Преглед и контрола на периодичната пресметка 

на стопанските организации врши Службата според 
одредбите на Законот за општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/65), овој пра-
вилник и други сојузни прописи. 

IV. Наплатување на приходите на буџетите 
и фондовите 

Член 16 
Службата ги наплатува приходите на буџетите 

И фондовите по налозите што стопанската органи-
зација ги дава врз основа на периодичната пресмет-
ка, завршната сметка или своите посебни извештаи, 
како и по налозите што се издаваат врз основа на 
решенијата од надлежните органи. 

Службата ги наплатува приходите на буџетите 
и фондовите од паричните средства на стопанската 
организација. 

Ако стопанската организација на својата жиро-
сметка нема или нема доволно парични средства 
за уплатување на стасаните обврски спрема опште-
ствената заедница или за подмирување на други 
стасани обврски по решенијата донесени во судска, 
управна или прекршочна постапка, таа е должна 
да ги пренесе во корист на жиро-сметката распо-
ложивите средства до износот потребен за исплата 
на тие обврски, и тоа: паричните средства на амор-
тизацијата што му припаѓаат на деловниот фонд, 
уплатениот износ на незадолжителниот дел на ре-
зервниот фонд, слободните средства од девизната 
сметка пресметани во динари според пресметков-
ниот курс, преостанатите средства од доходот што 
стопанската организација може да ги користи како 
обртни средства во смисла на членот 24 став 3 од 
Законот за средствата на стопанските организации 
(„Служен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) и паричните 
средства од фондот на" заедничката потрошувачка. 
Стопанската организација го избира редот по кој 
тие средства ќе ги пренесе на жиро-сметката. 

Ако стопанската организација не ќ издаде на 
Службата кај која има жиро-сметка соодветни 
налози за пренесување на средствата според ставот 
3 на овој член заради намирување на стасаните об-
врски, Службата, согласно со одредбите од Зако-
нот за оштественото книговодство, сама ќе изврши 
пренесување на средствата на жиро-сметката, и тоа 
по следниот ред: 

1) преостанатите средства од доходот што сто-
панската организација" може да ги користи како 
обртни средства во смисла на важечките прописи; 

2) паричните средства на амортизацијата што 
му припаѓаат на деловниот фонд, и тоа по истекот 
на тримесечјето во кое се уплатени; 

3) уплатениот износ на незадолжителниот дел 
на резервниот фонд; 

4) слободните средства од девизната сметка, пре-
сметани во динари според пресметковниот курс; 

5) паричните средства на фондот на заеднич-
ката потрошувачка. 
4 Паричните средства на фондот на заедничката 
потрошувачка и на незадолжителниот дел на ре-
зервниот фонд, користени според одредбите од овој 
член, стопанската организација е должна да им ги 
врати на тие фондови веднаш до приливот на 
тие средства на жиро-сметката. 

Член 17 
Приходите на буџетите и фондовите и другите 

обврски се наплатуваат од стопанските организации 
по следниот ред: 

1) данокот на промет; 
2) придонесот од личниот доход од работев 

однос; 
3) придонесите за социјално осигурување; 
4) придонесот за станбена изградба; 
5) средствата за давање надоместок на сообраќај-

ните стопански организации за повластиците во 
патничкиот сообраќај; 

6) придонесот за Скопје од личниот доход од 
работен однос; 

7) амортизацијата; 
8) интересот на фондовите во стопанството; 
9) царината; 
10) придонесот од доходот; 
И) средствата за заеднички резерви на стопан-

ските организации; 
12) придонесот за посебните општествени фон-

дови; 
13) придонесот за Скопје од средства заменети 

за инвестиции; 
14) придонесот за модернизација на Југословен-

ските железници; 
15) придонесот за задолжителните фондови на 

стопанските организации; 
16) ћридонесот и членарината за коморите, вод-

ниот придонес и слично. 
Казнениот интерес на неблаговремено уплате-

ните приходи на буџетите и фондовите се напла-
тува кога и приходите на кои тој е пресметан. 

Член 18 
Налозите на стопанската организација за упла-

тување на приходите на буџетите и фондовите и 
на другите обврски од членот 17 на овој правилник 
Службата ги извршува пред сите други налози на 
стопанската организација. 

По судските одлуки со кои се дозволува извр-
шување заради подмирување на обврските н^ сто-
панската организација, наплатата ќе се изврши по 
наплатата на обврските од членот,. 17 на овој пра-
вилник. 

Член 19 
При наплатувањето на обврските од членот 17 

на овој правилник Службата ќе се придржува за 
пропишаниот ред, без оглед дали се во прашање 
обврски што произлегуваат од последната перио-
дична пресметка, од претходните периодични пре-
сметки, завршната сметка на стопанската органи-
зација или од другите пресметки според важечките 
прописи. 

Член 20 
По исклучок, стопанската организација може 

пред наплатувањето на обврските според членот 18 
од овој правилник да ги користи паричните сред-
ства до својата жиро-сметка за исплатување на: 

1) личните доходи пресметани според важечките 
прописи; 

2) личните примања што ги товарат трошоците 
на работењето на стопанската организација; 

3) судските такси по споровите; 
4) стипендиите според важечките прописи и до-

говори; 
5) по д возните трошоци стасани за плаќање во 

корист на домашни стопански организации реги-
стрирани за превоз на стоки и во корист на стран-
ски шпедитери; 

6) потрошокот на електрична енергија; 
7) поштенските, телеграфските и телефонските 

трошоци; 
8) издатоците за финансирање на училиштата и 

други форми за образование на стручните кадри, 
кои според важечките прописи можат да се подми-
руваат на товар на трошоците на работењето; 

9) другите обврски во посебни случаи што ќе те 
определи сојузниот секретар за финансии. 
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Член 21 
Придонесот од доходот го уплатува стопанската 

организација во височината искажана во периодич-
ната пресметка. 

Стопанската организација е должна да упла-
тува месечни аконтации на придонесот од доходот. 
Аконтациите се уплатуваат до 25-иот ден во месе-
цот за изминатиот месец Стопанската организација 
на која рокот за поднесување на периодичната пре-
сметка и е продолжен и стопанската организација 
што не (ќе ја поднесе во рокот периодичната пре-
сметка, уплатуваат месечни аконтации на придоне-
сот од доходот се додека не ја поднесат периодич-
ната пресметка. 

Износот на месечната аконтација на придонесот 
од доходот се утврдува: 

1) во периодот до поднесување на првата пе-
риодична пресметка — во височина на една двана-
есетка од износот на придонесот од доходот според 
вавршиата сметка за претходната година. 

Ако е завршната сметка поднесена по 25 фев-
руари, месечните аконтации на придонесот од до-
ходот се утврдуваат во височина на една деветина 
од износот на оваа обврска според периодичната 
пресметка за јануари-септември за претходната го-
дина. По поднесувањето на завршната сметка вака 
уплатените аконтации се сведуваат на износот на 
аконтациите утврдени според завршната сметка. 
Стопанската организација што ги поднесува пери-
одичните пресметки месечно, го-уплатува придоне-
сот од доходот во височина на тој придонес утврден 
во месечната периодична пресметка; 

2) во периодот по поднесувањето на периодич-
ната пресметка — во височина која според придо-
несот од доходот за претходниот пресметковен пе-
риод му одговара на месечниот дел на тој придонес. 
Како претходен пресметковен период се подразбира 
периодот од 1 јануари до крајот на месецот за кој е 
поднесена периодичната пресметка. 

Стопанската организација што во текот на из-
минатата година не поднесувала периодична пре-
сметка, е должна аконтацијата на придонесот од 
доходот да ја уплатува врз основа на податоците 
од завршната сметка за изминатата година. 

Член 22 
Ако врз основа на периодичната пресметка се 

утврди дека аконтациите на приходите на буџетите 
и фондовите, уплатени во текот на изминатиот пре-
сметковен период, се помали од износите утврдени 
со периодичната пресметка, ќе се изврши наплата 
на разликата, а ако уплатените аконтации се пого-
леми — ќе се изврши враќање на разликата или 
таа разлика ќе се признае како отплата на износот 
што подоцна стасува за плаќање. 

Стопанската / организација при поднесувањето 
на периодичната пресметка поднесува и налози за 
уплатување на разликите на обврските од ставот 
1 на овој член. 

Член 23 
Приходите на буџетите и фондовите не можат 

да се уплатуваат пред истекот на периодот на кој 
се однесуваат. 

Член 24 
Стопанската организација го пресметува и го 

уплатува данокот на промет на начинот и во роко-
вите пропиша-ни со посебни сојузни прописи. 

Данокот на промет стопанската организација го 
пресметува на посебниот образец ППР-4 - Преглед 
на пресметаниот данок на промет и царината за 
1965 година. 

Член 25 
При поднесувањето на периодичната пресметка 

стопанската организација Л поднесува на Службата 
и налог со кој остварениот доход намален за при-
донесот од доходот го пренесува од својата жиро-
сметка на посебната сметка кај Службата, во сми-
сла на членот 24 став 1 од Законот за средствата 
на стопанските организации. 

Од средствата на доходот според ставот 1 на 
овој член издвоени во теќбт на годинава на по-

себната сметка кај Службата, стопанската организа-
ција го пренесува според периодичната пресметка 
на својата жиро-сметка ^ износот на исплатените 
лични доходи содржани во наплатените про-
изводи и извршените услуги, наголемен за из-
носот на исплатените лични доходи и лични 
примања што не се укалкулирани а се книжени 
преку контата на групата 15, Исто така, стопанската 
организација може на својата жиро-сметка да ја 
пренесе и разликата до распоредениот износ за лич-
ни доходи според периодичната пресметка, и тоа во 
моментот на исплатувањето на личните доходи. 1 

Покрај тоа, стопанската организација може да 
ги пренесе во корист на својата жиро-сметка сите 
други средства на доходот што ќе останат по из-
двојувањето според ставот 2 на овој член и може 
да ги користи за обртни цели според важечките 
прописи. 

Железничките транспортни претпријатија мо-
жат средставата на доходот што ќе останат по из-
двојувањето според ставот 2 од овој член, да ги 
пренесат во корист на својата жиро-сметка и да ги 
користат за финансирање на инвестициите за кои 
се употребуваат средствата на деловниот фонд,̂ ВСЈ 
смисла на членот 27 од Законот за стопанскоплан-
ските мерки во 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65 и 20/65). 

Банките со доход што го распоредува работната 
заедница на банката постапуваат како стопанските 
организации, во смисла на одредбите од овој член. 

Нераспоредениот остаток од приходот на бан-
ката, во смисла на членот 82 став 1 точ. 1 и 3 и 
членот 84 од Законот за банките и кредитните ра-
боти („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65) останува 
на жиро-сметката на банките и служи за кратко-
рочно кредитирање. Овие средства влегуваат во ос-
новицата за пресметување на интересот на кредит-
ниот фонд. 

- Член 26 
Стопанската ^организација, што не остварила 

достаточен доход Да ги покрие исплатените лични 
доходи содржани во наплатените производи и из-
вршени услуги, наголемена за исплатените лични 
доходи и лични примања што не се укалкулирани 
а се книжени преку контата .на групата 15, кон 
периодичната пресметка поднесува и налози за 
пренесување на средствата од својот резервен фонд 
и од фондот на заедничката потрошувачка во ко-
рист на жиро-сметката, до износот на непокриените 
лични доходи. 

Стопанската организација која ^според ставот 
1 на овој член не го покрила вкупниот износ на 
минималниот личен доход, може да П поднесе ба-
рање на Службата кај која има жиро-сметка таа, 
на товар на средствата на заедничките резерви на 
работните организации на општината, да "к ја о-
оезбеди разликата на личниот доход до износот 
па вкупниот минимален личен доход. 

Член 27 
Ако стопанската организација не ги намири во 

рокот стасаните обврски спрема буџетите и фондо-
вите, таа е должна да пресмета и уплати казнен 
интерес во височината и на начинот што се опреде-
лени со посебни сојузни прописи. 

Казнениот интерес наведен во ставот 1 од овој 
член не се пресметува на средствата што им при-
паѓаат на фондовите на стопанската организација 
питу на средствата на амортизацијата, како ниту на 
другите обврски на стопанската организација што 
не се приход на буџетот или општествените фон-
дови, ако со прописите со кои се воведени не е 
предвидена должност за плаќање на казнениот 
интерес. 

. V. Обрасци за составување на периодичната 
пресметка 
Член 28 

За составување на периодичната пресметка сто-
панските организации ги употребуваат следните 
обрасци: 
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1) образец ППР-1 — Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на доходот; 

2) образец ППР-2 — Утврдување на елементите 
ш составување на периодичната пресметка на сто-
панските организации; 

3) образец ППР-3 — Бруто-биланс 
Член 29 

Банките за составување на периодичната прес-
метка употребуваат, покрај образецот ППР-3, уште 
и образец ППР-ДБ-1 — Утврдување на вкупниот 
приход и доход и распределба на доходот. 

Член 30 
Обрасците наведени во чл. 24, 28 и 29 од овој 

правилник се отпечатени во Додатокот на „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/65, и се составен дел 
од овој правилник 

Член 31 
Стопанските организации ќ ја поднесуваат на 

Службата периодичната пресметка на пополнетите 
обрасци ГГПР-1, ППР-2 и ППР-3, а банките - на 
обрасците ППР-ДБ-1 и ППР-3 ' 

Пополнетите обрасци ППР-1 и ППР-ДБ-1 се 
поднесуваат во 'ѕетири примероци, а пополнетите 
обрасци ППР-2 и ППР-3 се поднесуваат во по еден 
примерок. 

Стопанските организации ќ го поднесуваат на 
Службата бруто-билансот на образецот ППР-3 и за 
месеците во пресметковниот период, освен за јану-
ари и декември, до 20-иот дан во наредниот месец 
за изминатиот месец. Банките наместо бруто-билан-
сот поднесуваат месечни книговодствени состојби 
за сите месеци, и тоа на обрасците и во роковите 
што ги пропишала Службата. 

Член 32 
Стопанските организации ги искажуваат во об-

расците паричните вредности во4 пол,н износ, како 
и други податоци, и тоа кумулативно од 1 јануари 
до крајот на пресметковниот период за кој се сос-
тавува периодичната пресметка. 

Член 33 
Образецот ППР-1 се пополнува на следниот 

начин: 
Податоците во -колоната 4 се внесуваат од пе-

риодичната пресметка за истиот пресметковен период 
на изминатата година, а според групирањето на 
податоците извршено за 1965 година во овој образец. 

Стопанските организации настанат во текот на 
Годината со спојување, ги искажуваат податоците 
во колоната 4 на тој начин што вршат собирање 
на соодветните податоци од периодичните прес-
метки за соодветниот пресметковен период од прет-
ходната година на сите споени организации. Ако ор-
ганизациите по извршеното спојување имаат статус 
на погони односно работни единици со самостојна 
пресметка, тие во колоната 4 ги внесуваат пода-
тоците од своите периодични пресметки. 

Стопанските организации кај кои во теку-
штата година е извршено раздвојуваше, од-
носно издвојување, ќе ги искажат по претход-
на меѓусебна спогодба податоците во колоната 
4 само кај една од издвоените организации, 
додека другите организации шпо настанале со из-
двојување назначуваат во колоната 4 дека пода-
тоците се искажани кај определената организација, 

назначувајќи го називот на таа организација. Ако 
некои организации пред издвојувањето работеле ка-
ко погони односно работни еденици со самостојна 
пресметка, податоците за претходната година тие ги 
внесуваат од своите периодични пресметан. 

Стопанските организации основани во текушта-
та година, во колоната 4 ставаат ознака: „Новоосно-
вани организација". 

Установите и другите организации, што во из-
минатата година не составувале периодични прес-
метки според одредбите на Правилникот за перио-
дичната пресметка на стопанските организации, не 
пополнуваат податоци за изминатата година. 

Податоците за текуштата година се внесуваат 
од соодветните броеви од образецот ППР-2, одно-

сно од контата означени во колоната 2 на овој 
образец. 

Пополнувањето на одделни податоци за 1965 
година се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 41 се внесуваат податоците 
од соодветните конта означени во колоната 2 на о-
вој образец, според состојбата искажана на одделни 
конта во образецот ППР-3; 

2) под ред. бр. 16 се искажуваат побарувањата 
од купувачите по бруто-принципот, според подато-
ците на усогласените аналитчки евиденции. По ис-
клучок, контото 124 се искажува по нето-принципот, 
т. е. по одбивање на исправката на вредноста кни-
жена на контото 129; 

3) под ред. бр. 18 до 20 обртните средства со-
држани во класата 3, 5 и 6 треба да се искажат 
по нето-принципот, т. е. по намалувањето за из-
носите на исправката на вредноста; 

4) под ред. бр. 24 се внесува состојбата на непо-
криената загуба на крајот на пресметковниот пе-
риод, која мора да се сложува со износот искажан 
во овој образец на ред. бр. 108; 

5) под ред. бр. 42 до 96 во колоната 5 се внесу-
ваат податоците од соодветните редни броеви од 
образецот ППР-2, означени во колоната 2 на овој 
образец, со тоа што стопанските организации при 
внесувањето на податоците во ред. бр. 42 до 44 за 
своите погонски односно деловни единици и дејно-
сти ќе водат сметка за меѓуттогонските односи и 
распоредот на реализацијата; 

6) осигурителните заводи под ред. бр. 45 го ис-
кажуваат и делот на приходите пренесени од сред-
ствата на резервата на текуштата техничка премија 
за покривање на трошоците за извид и проценка 
на штетата (ЈШВТО 789), што се однесува на ред. 
бр. 46 од образецот ППР-2; -

7) под ред. бр. 98 и 99 се внесува делот од 
доходот издовен за лични доходи со одлука на ор-
ганот на управувањето според одредбите од пра-
вилникот за распределба на чистиот приход. Издво-
ениот износ мора да ги покрие исплатените лични 
доходи содржани во наплатените производи и извр-
шените услуги и исплатените лични доходи и лични 
примања што не се ^калкулираш! а се книжени 
преку контата на групата 15, ако е износот на делот 
од доходот достаточен за тоа покривање. 

Делот на остатокот од доходот распореден за 
лични доходи според ставот 1 на оваа точка се 
распоредува на дел кој се однесува на нето лични-
те доходи и се искажува под ред. бр. 98 и на дел 
кој се однесува на придонесите од личните доходи 
и според личните доходи и се искажува под ред. 
бр. 99; 

8) под ред. бр. 101 се внесуваат средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход, а кои стопанската 
организација врз основа на важечките прописи ги 
внесува непосредно во чистиот приход, и тоа: на-
градите што стопанската организација ги добива на 
саеми, изложби, натпревари и сл., наградите што 
сопствениците на бродови или товари им ги даваат 
на претпријатијата на име остварени заштеди во 
време за натовар и истовар на бродови (диспеч), 
дотациите примени за определени намени што не 
влегуваат во вкупниот приход и други приходи кои 
според сојузните прописи не влегуваат во вкупниот 
приход; 

9) под ред, бр. 103 во колоната 5 се внесува из-
носот на непокриената загуба според завршната 
сметка за 19Ѕ4 година, кој е искажан под ред. бр., 
34 на образецот ЗС-1 за таа година; 

10) кај заводите за социјално осигурување из-
носот па личните доходи во наплатените производи 
и услуги под ред. бр. 113 му е рамен на износот на 
укалкулираните лични доходи во текот на годината 
искажан под ред. бр. 111; 

11) под ред. бр. 114 заводите за социјално осигу-
рување ги даваат податоците за бројот на часовите 
на работа од исплатните листи. Тој број часови 
заводите го искажуваат и под ред. бр. 115; 

12) под ред. бр. 116 се внесуваат податоците на 
тој начин што износот на укалкулираните часови 
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на работа искажан под ред. бр. 115 ќе се подели 
со бројот на часовите на работа по работник од 
редовниот работен однос во пресметковниот период 
(бројот на месеците X 208 односно 182 часа месечно, 
според тоа дали е во прашање осумчасовно или 
седумчасовно работно време во односната стопан-
ска организација); 

13 под ред. бр. 117 се внесуваат податоците од 
исплатните листи по кои се вршат исплатите на 
личните доходи; 

14) под ред. бр 118 до 121 се внесуваат подато-
ците од побарувачката страна на означените кон-
та, со тоа што за ред бр. 115 (конто 146) претходно 
треба да се одбие почетната состојба искажана во 
завршната сметка за претходната година; 

15) под ред. бр 128 до 130 се внесува износот 
од побарувачката страна на означените конта, по 
одбивање на почетната состојба искажана во завр-
шната сметка за претходната година; 

16) под ред. бр. 132 се внесува износот на вкупно 
фактурираната реализација книжен на контата на 
групите 75 до 77 и на контото 759 заедно со прене-
сеното салдо од контото 298, 

Погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка под овој реден број го внесуваат напред 
споменатиот податок од своето книговодство, а сите 
други организации износот од ред. бр. 42 на овој 
образец; 

17) под ред. бр. 133 се внесува износот на факту-
рираната реализација во пресметковниот период, т. 
е. износот искажан на ред. бр. 132 но без износот 
на ненаплатената реализација пренесена од прет-
ходната година од контото 298; 

18) под ред. бр. 134 се внесува износот на екс-
терно фактурираната реализација (на трети лица). 

Погонските4 и деловните единици со самостојна 
пресметка под овој реден број го внесуваат износот 
од ред. бр. 4 од колоната 4 на образецот ППР-2, а 
другите стопански организации — износот од ред. бр. 
42 на овој образец; 

19) под ред. бр. 135 се внесува износот на екс-
терно наплатената реализација (од трети лица). 

Погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка под овој реден број го внесуваат износот 
од ред. бр. 6 на колоната 4 на образецот ППР-2, 
а другите стопански организации — износот од ред. 
бр. 44 на овој образец; 

20) под ред. бр. 136 само погонските и деловните 
единици со самостојна пресметка го внесуваат из-
носот на трошоците настанати од меѓупогонската ре-
ализација што се исклучуваат од трошоците на 
производството односно од трошоците на работењето 
содржани во фактурираната реализација; 

21) стопанската организација која во свој сос-
тав има погонски односно деловни единици со са-
мостојна пресметка, не внесува податоци од ред. бр. 
134 до 136 при пополнувањето на образецот ППР-1 
за стопанската организација како целина; 

22) податоците внесени во образецот ППР-1 за 
погонските односно деловните единици со самостој-
на пресметка мораат во својот збир да бидат ед-
накви со податоците внесени во образецот ППР-1 
кој се составува за стопанската организација како 
цалина; 

23) под ред. бр. 159 се искажуваат приходите 
остварени од општествените фондови од кои се фи-
нансираат одделат видови установи, како на при-
мер: фондовите на здравственото осигурување на 
работниците и земјоделците, фондовите за научно-
истражувачка работа и фондовите формирани во 
смисла на членот 72 од Основниот закон за финан-
сирање на општествено-политичките - заедници 
С,Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64); 

24) ред. бр. 160 до 164 ги пополнуваат установите 
со соодветните податоци според називот на тие ред-
ни броеви; 

25) под ред. бр. 165 до 167 се искажуваат посеб-
ните трошоци, по правило, за ̂  здравствените и со-
цијалните установи. Другите видови установи ќе ги 

искажуваат овие податоци само ако имаат такви 
посебни трошоци. 

Член 34 
Образецот ППР-2 го пополнуваат стопанските 

организации што во свој состав немаат погонски 
и деловни единици со самостојна пресметка, на 
следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 сите стопански организации, 
освен трговските, го пресметуваат коефициентот 
Р-1, кој им служи за изнаоѓање на трошоците на 
работењето по видовите, содржани во фактурирани-
те производи и услуги; 

2) под ред. бр. 2 трговските стопански органи-
зации го пресметуваат коефициентот Р-2, кој им 
служи за изнаоѓање на трошоците на трговијата по 
видовите, содржани во фактурираната реализација. 

Трговските стопански организации што се зани-
маваат и со производствена дејност го применуваат 
за таа дејност коефициентот Р-1, а производствените 
стопански организации што се занимаваат со тр-
говска дејност го применуваат за таа дејност кое-
фициентот Р-2, Стопанските организации ќе ги 
применуваат овие коефициенти без оглед дали тр-
говската дејност е организирана како погон со са-
мостојна пресметка или не. Во таков случај сто-
панската организација го пополнува образецот 
ППР-2 посебно за производствената а посебно за 
трговската дејност, и тоа ред. бр. 1 и 2 во колоната 
3, а ред. бр. 7 до 28 во Колоната 4 и 5; 

3) под ред. бр. 3 сите стопански организации го 
пресметуваат коефициентот Р-3, кој им служи за 
изнаоѓање на определени трошоци на работењето 
содржани во наплатената реализација. 

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат 
најмалку на две децимали. 

Ако стопанската организација ги утврдила тро-
шоците содржани во фактурираната односно напла-
тената реализација врз основа на податоците од 
книговодството и други евиденции (без утврдува-
ње на коефициентот), таа на местото предвидено за 
запишување на коефициентот става ознака: „Без 
коефициент". 

Осигурителните организации и заводите за соци-
јално осигурување не пресметуваат коефициенти 
под ред. бр. 1, 2 и 3; 

4) под ред. бр. 4 во колоната 6 се внесува из-
носот на фактурираната реализација заедно со пре-
несеното салдо на ненашштената реализација од из-
минатата година што е искажана на контата од 
групите 75 до 77 во книговодството на стопанската 
организација. 

Интерната реализација (синтетичко конто 759) не 
влегува во фактурираната реализација односно во 
вкупниот приход; 

5) под ред. бр. 5 во колоната 6 се внесуваат не-
пребиените ненаплатени побарувања за испорачани 
и фактурирани стоки односно за извршени и фак-
турирани услуги, според состојбата на 30 јуни од-
носно 30 септември 1965 година. 

Податоците, по правило^ се земаат од следните 
конта: 

120 — Купувачи во земјата 
121 — Купувачи во странство 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку-

пувачите 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажбата со регрес 
180 — Кредитни односи во земјоделското произ-

водството со индивидуални производители 
1810 — Кредити во стоки 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи како и непребиените побарувања од 
другите конта што се во врска со книжењето во 
класата 7, но без интерната реализација. 

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се 
подразбираат само непребиените ненаплатени по-
барувања по основот на испорачаните производи од-
носно извршените и фактурираните услуги на ку-
пувачите надвор од стопанската организација ( еко 
терш реализација). 
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Збирот на побарувањата од наведените конта 
се намалува за износот на исправката на вредноста 
на сомнителните и спорните побарувања (конта 129 
и 189); 

6) под ред. бр 4 и 6 во колоната 6 осигурител-
ните организации го внесуваат износот на режискиот 
додаток книжен на контата на групата 75, а заво-
дите за социјално осигурување под овие редни бро-
еви го внесуваат остварениот режиски додаток од 
контата на групата 75 по одбивање на надоместо-
ците односно издавањата што се подмируваат од 
тој додаток; 

7) под ред. бр. 4 до 6 колоната 6 стопанските 
организации со специфичен начин за наплата и 
распределба на приходот (железнички транспортни 
претпријатија, претпријатија на поштенскиот, теле-
фонскиот и телеграфскиот сообраќај, осигурителни 
организации и заводи за социјално осигурување) ги 
внесуваат износите наплатени до крајот на прес-
метковниот период, без оглед што поради постапка-
та за распределба на заедничките приходи од збир-
ната сметка или од други причини соодветниот дел 
од тие приходи не и е одобрен на жиро-сметката 
на одделни стопански организации до крајот на 
пресметковниот период; 

8) под ред, бр. 7 до 27 во колоната 4 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци по видови од 
соодветните конта на класата 4 означени во коло-
ната 2 на овој образец; 

9) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 5 стопански-
те организации ги внесуваат износите на трошоците 
содржани во фактурираната реализација, добиени 
со примена на коефициентот Р-1, односно тргов-
ските стопански' организации - со примена на ко-
ефициентот Р-2 врз износите искажани во коло-
ната 4; 

10) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 6 стопански-
те организаци ги внесуваат износите на трошоците 
содржани во наплатената реализација, добиени со 
множење на износите искажани вф коланата 5 со 
примена на коефициентот Р-3; 

11) под ред. бр. 29 до 42 во колоната 5 се вне-
суваат податоците од контата означени во коло-
ната 2; 

12) под ред. бр. 29 трговските и угостителските 
претпријатија и Дуќани, продавниците на производ-
ствените-претпријатија и општите земјоделски зад-
руги за трговска дејност, како и другите стопан-
ски организации што вршат трговска дејност, ја 
внесуваат набавната вредност на продадените тр-
говски стоки, материјали и отпадоци, со соодветните 
износи најзависните трошоци, освен издатоците што 
се подмируваат од средствата за лични доходи на 
работниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што го плаќаат овие претпријатија при 
набавката на стоки. 

Данокот на промет што овие претпријатија го 
плаќаат на прометот на продадените производи се 
внесува под ред. бр. 30 до 32. 

Трговските стопански организации што ги водат 
залихите на стоки по продажните цени, ја утврду-
ваат набавната вредност на реализираните стоки 
по пат на просечна разлика во цената, при 
што набавната вредност на реализираните стоки за 
пренесената ненаплатена реализација од 1964 година 
ја земаат онаква каква што е утврдена во завршна-
та сметка за 1964 година односно во решението за 
завршната сметка за 1964 година. 

Трговските стопански организации кои при от-
ворањето на деловните книги за 1965 година поста-
пиле според членот 32 став 10 од Правилникот за 
единствениот контен план на стопанските организа-
ции (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/61, 2/63 и 10/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 49/63 и 20/64), т. е. 
кои за разликата помеѓу пренесената ненаплатена 
реализација (од контото 298) и отплатениот износ 
на набавната вредност на реализираните трговски 
стоки содржана во ненаплатената реализација (од 

контото 198) ги задолжил е контата на групата 71 
во корист на контата на групата 69, ќе ја сторни-
раат (со црвено сторно) таа разлика пред да ја 
пресметаат разликата во цената; 

13) под ред. бр. 37 се внесуваат податоците за 
износот на стасаните отплати по кредитите што се 
отплатуваат од вкупниот приход пред утврдувањето 
на доходот, и тоа: по кредитите дадени до 5 јануари 
195? година од Општиот инвестиционен фонд за 
инвестиции за експлоатација на рудниците на јаг-
лен, метали и неметали, за експлоатација на нафта 
и за геолошки истражувања во смисла на членот 
129 од Законот за средствата на стопанските орга-
низации; по кредитите дадени за освојување ново 
производство - во смисла на членот 95 од Законот 
за средствата на стопанските организации и точка-
та 6 од Одлуката за кредитите за освојување ново 
производство („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/57), 
и по кредитите дадени за покривање на загубата 
во пробното производство — во смисла на точката 
17 став 2 од Одлуката за пробното производство на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/57 и 45/58); 

14) под ред. бр. 38 внесуваат податоци само сто-
панските организации што вршат промет на земјо-
делски прехранбени производи; 

15) заводите за социјално осигурување и осигу-
рителните организации под ред. бр. 7 до 44 внесуваат 
податоци само во колоната 6. 

Заводите за социјално осигурување под ред. бр. 
37 ги внесуваат и износите на задолжителното из-
двојување за резервата од контото 743, со тоа што 
во колоната 2 на образецот ППР-2 го додаваат и 
бројот на контото 743; 

16) под ред. бр. 44 во колоната 6 се искажува 
износот што треба да се прокнижи на товар на 
синтетичкото конто 795, со одобрување на соодвет-
ните конта од групите 70 до 74; 

17) под ред. бр. 50 стопанските организации 
здружени во електростопански заедници односно во 
нивни деловни здруженија го внесуваат износот до-
бивен во вид на враќање (ристорно) од заедницата 
односно од деловното здружение; 

18) под ред. бр. 51 електростопанските заедници 
Односно деловните здруженија го внесуваат делот 
на доходот што им го враќаат на претпријатијата 
здружени во тие заедници односно во тие деловни 
здруженија; 

19) под ред. бр. 55 се внесуваат податоци за за-
губата поради ^подмирениот остаток на исплате-
ните лични доходи над износот на минималните 
лични доходи. Овој износ се изнаоѓа на тој начин 
што од вкупниот износ на личните доходи содр-
жани во наплатената реализација (ред. бр. 27. од 
колоната 6 на овој образец) наголемен за износот 
на исплатените лични доходи и ^лични примања 
што не се укалкулирани а се книжени на контата 
од групата 15, ќе се добие износот на делот на до-
ходот распореден за лични доходи (ред. бр. 98 и 99 
на образецодт ППР-1), па од добиениот резултат 
ќе се одземе износот под ред. бр. 54 на овој образец; 

20) под ред. бр. 56 стопанската организација што 
остварила загуба на трошоците на работењето, го 
зголемува тој износ на загубата за износот на за-
губата што ќе го оствари деловното здружение чиЈ 
член е таа; 

21) под ред. бр. 60 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат придонесот од до-
ходот што, наместо како приход на федерацијата, 
во целина или делумно им го плаќаат на други оп-
штествено-политички заедници, во смисла на членот 
7 став 3 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации, односно што здравстве-
ните установи го уплатуваат во општинскиот здрав-
ствен инвестиционен фонд; 

22) под ред. бр. 61 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат износот на при-
донесот од доходот што им е отстапен за нивните 
фондови; 
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23) под ред. бр. 63 претпријатијата запленети во 
електростопански заедници го внесуваат придоне-
сот од доходот остварен од дејноста производство 
и пренос на електрична енергија, што и го упла-
туваат на Заедницата на југословенското електро-
стопанство за покривање' на кусоците, според точ-
ката 5 од Одлуката за нормите на придоносот од 
доходот на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 53/62). 

Под истиот реден број се внесува придонесот 
од доходот остварен со вршење на дејноста изнајму-
вање и промет на филмови во смисла на членот 
36 од Законот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации; придонесот од доходот остварен 
од печатарската дејност што во смисла на Одлу-
ката за отстапување на републичките фондови за 
унапредување на издавачката дејност на придо-
несот од доходот на стопанските организации ост-
варен од печатарската дејност („Службен лист на 
СФРЈ", бр 25/63) се уплатува во корист на репуб-
личкиот фонд за унапредување на издавачката деј-
ност односно во републичкиот буџет; делот на при-
донесот од доходот што се внесува во Заедничкиот 
фонд за ризици во смисла на Законот за заеднич-
киот фонд за ризици на поморските бродарски прет-
пријатија на прекуморската пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр: 53/62); делот на доходот што се 
внесува во фондот за модернизација на Југословен-
ските железници во смисла на Законот за органи-
зацијата на Југословенските железници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/63); 

24) под ред. бр. 65 до 70 внесуваат податоци са-
мо трговските стопански организации што се зани-
маваат со промет на прехранбени производи; 

25) заводите за социјално осигурување не ги 
пополнуваат податоците во делот V, VI и VII на 
овој образец; 

26) стопанските организации го пополнуваат де-
лот IX на овој образец на следниот начин: 

а) под ред. бр. 88 до 93 во кол. 4 и 5 стопан-
ските организации ги внесуваат соодветните по-
датоци од образецот ППР-1 што се прикажани под 
редните броеви наведени во колоната 2 на овој 
образец; 

б) под ред. бр. 94 обемот на бствареното произ-
водство стопанските организации од областа на ин-
дустријата и градежништвото го искажуваат во на-
турални показатели, а каде не е можно тоа — со 
показателите кои приближно го изразуваат физич-
киот обем на производството (норма часови, екви-
валентни броеви, вредносни показатели и сл.). 

И претпријатијата-од други стопански области 
ги искажуваат овие вредносни показатели. 

При вредносното изразување на физичкиот обем 
на оствареното производство претпријатијата ги, 
применуваат истите цени и за текуштиот и базниот 
период, или по пат на коефициенти што претставу-
ваат корекција за настанатите промени во цените 
ја коригираат вредноста на оствареното производ-
ново, промет и др.; 

в) под ред. бр. 95 до 100 се внесуваат податоци 
од соодветните колони и редните броеви на обра-
зецот ППР-1; 

г) под ред. бр. 101 до 114 во колоната 4 се иска-
жуваат големините на показателот на работењето 
остварен во пресметковниот период на претходната 
година, а во колоната 5 големините на овие пока-
затели за пресметковниот период на текуштата го-
дина. Пресметувањето на показателите се врши на 
начинот утврден со Спогодбата за единствените по-
казатели на деловниот успех на стопанските орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/63). 

Член 35 
Стопанската организација што во свој состав 

има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка ги пополнува обрасците ППР-1 и ППР-2 по-
себно за стопанската организација како целина, а 

посебно за секоја погонска и деловна единица со 
самостојна пресметка, земајќи ја како основа, со-
гласно со начелата утврдени во членот 5 на овој 
правилник, екстерно фактурираната и екстерно на-
платената реализација, како и трошоците на рабо-
тењето и доходот содржани во екстерната реали-
зација на стопанската организација како целина. 

Во образецот што се пополнува посебно за се-
која погонска и деловна единица со самостојна пре-
сметка се внесуваат податоци за вкупниот приход, 
за трошоците на работењето и за доходот што про-
излегуваат од екстерната реализација на стопан-
ската организација како целина. Збирот на соод-
ветните податоци од пополнетите обрасци за 
одделни погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка мора да им биде рамен на соодветните 
податоци за стопанската организација како целина. 

Стопанската организација од ставот 1 на овој 
член ќе го образложи во посебен прилог кон пери-
одичната пресметка начинот на кој го извршила 
усогласувањето на соодветните податоци во обрас-
ците за одделни погонски и деловни единици во 
смисла на ст. 1 и 2 од овој член, и ќе даде потребна 
документација за тоа. Стопанската организација 
притоа ќе се придржува кон одредбите од членот 
36 како и кон другите одредби од овој правилник. 

Член 36 
Образецот ППР-2 го пополнува стопанската ор-

ганизација што во свој состав има погонски и делов-
ни единици со самостојна пресметка онака како што 
е тоа определено во членот 34 на овој правилник 
водејќи сметка и за следното: 

1) во образецот што се составува за стопанската 
организација како целина под ред. бр. 4 и 5 во ко-
лоната 4 се внесуваат податоците за реализацијата 
и побарувањата од купувачите на следниот начин: 

а) под ред. бр. 4 се внесува фактурираната ре-
ализација книжена на контата од групите 75, 76 и 
77 без контото 759, што се однесува на купувачите 
надвор од стопанската организација како целина 
(екстерно фактурирана реализација); 

б) под ред. бр. 5 се внесува износот на ненапла-
тените побарувања од купувачите за стопанската 
организација како целина под а) на оваа точка; 

2) во обрасците што посебно се пополнуваат за 
секоја погонска и деловна единица со самостојна 
пресметка податоците под ред. бр. 4 и 5 во колоната 
4 се пополнуваат на следниот начин: 

а) под ред. бр. 4 се внесува како износот на 
екстерно фактурираната реализација што непо-
средно ја извршила односната погонска или деловна 
единица од купувачите надвор од стопанската ор-
ганизација како целина, така и соодветниот удел на 
таа единица во екстерно фактурираната реализа-
ција на другите погонски и деловни единици по ос-
сновот на испораките што им се извршени на тие 
погони односно единици. За износот -на тој удел 
кој се засметува во екстерно фактурираната реа-
лизација на односната погонска или деловна еди-
ница се намалува екстерно фактурираната реали-
зација на оние погонски и деловни единици од чија 
фактурирана реализација произлегуваа тој удел; 

б) под ред. бр. 5 се внесува износот на ненапла-
тените побарувања по основот на фактурираната 
реализација наведена под а) на( оваа точка. 

Збирот на износите искажани под ред. бр. 4, 
збирот на износите под ред. бр. 5 и збирот на изно-
сите под ред. бр. 6 од обрасците пополнети посебно 
за секоја погонска и деловна единица со самостојна 
пресметка мора да им биде рамен на износите под 
соодветните редни броеви од овој образец попол-
нет за стопанската организација како целина; 

3) под ред. бр. 7 до 44 во колоните 4, 5 и 6 се 
внесуваат податоците според постапката пропишана 
во членот 34 на овој правилник, и тоа: 

а) во колоната 4 се внесуваат податоците за 
укалкулираните трошоци од контата означени во 
колоната 3 во кои се содржани и повторените тро-
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шоци по основот на меѓупогонските испораки (реа-
лизација); 

б) во колоната 5 се внесуваат трошоците со-
држани во екстерно фактурираната реализација, 
откако претходно ќе се намалат за износите што 
се повторуваат по основот на меѓупогонските ис-
пораки (реализација); 

в) во колоната 6 се внесуваат трошоците со-
држани во екстерно наплатената реализација со 
примена на коефициентот Р-3 врз податоците од 
колоната 5; 

4) погоните односно деловните единици што ис-
кажале загуба го внесуваат под ред. бр. 57 делот 
на средствата примен за покривање на загубите од 
трошоците на работењето, а делот за покривање на 
^подмирените лични доходи под ред. бр. 50. 

Истовремено, износот искажан под ред. бр. 50 
се внесува и под ред. бр. 57. 

Погонот односно деловната единица што ја по-
крива загубата, го искажува целиот даден износ 
под ред. бр. 51 на овој образец. 

Стопанските организации од членот 6 на овој 
правилник, покрај образецот ППР-1 пополнет за 
стопанската организација како целина на начинот 
определен во членот 33 на овој правилник, го по-
полнуваат за дејностите за кои е определено раз-
лично плаќање на придонесот од доходот посебно 
образецот ППР-2 од ред. бр. 4 до 64 односно 70, на 
начинот изложен во членот 36 на овој правилник. 

Член 38 
Образецот ППР-3 се пополнува на тој начин 

што во него стопанската организација ја внесува 
состојбата на сите пропишани синтетички конта, и 
тоа по оној ред како што е тоа пропишано во един-
ствениот контен план, а заводите за социјално оси-
гурување — според синтетичките конта на својот 
контен план. 

Член 39 
Образецот ППР-4 се пополнува на следниот 

начин: 
1) тарифните броеви од Тарифата за данокот на 

промет се запишуваат во колоната 3 според упат-
ството напечатено на овој образец; 

2) во делот I во колоните 4 и 5 се внесуваат по-
датоците од книговодството и од другите евиденции 
на стопанската организација. Износот под ред. бр. 4 
во колоната 5 мора да му биде рамен на износот 
на реализацијата искажана на контата од групите 
75, 76 и 77 (без контото 759); 

3) под ред. бр. 5, 23, 36, 41, 48, 56 и 61 во ко-
лоната 6 се внесува износот на соодветниот данок 
на промет уплатен во 1965 година. Овие податоци 
се земаат од долговната страна на соодветното ана-
литичко конто — синтетичко конто 234; 

4) во колоната 4 се внесуваат податоците за 
даночната основица за оние тарифни броеви кај кои 
како даночна основица е определена единица на 
мера без податоците за прометот во колоната 5. За 
овие тарифни броеви податоците за паричната вред-
ност на прометот во колоната 5 се земаат збирно 
под ред. бр. 22; 

5) за тарифните броеви кај кои данокот на про-
мет е пресметан на износите што не се евидентираат 
на контата од групите 75, 76 и 77 (на пример: данок 
на меничните заеми, данок на премиите за осигуру-
вање, данок на кредитите и др.), даночната основица 
во колоната 5 се заокружува и не влегува во зби-
рот под соодветниот реден број во колоната 5. 

Ако во рамките на еден тарифен број има по-
веќе стопи (точки), секој тарифен број се расчле-
нува на одделни даночни стопи; 

6) износот под ред. бр. 22 во колоната 5 мора 
да му биде рамен на износот под ред. бр. 4 во ис-
тата колона; 

7) другите податоци стопанските организации 
ги внесуваат онака како што е тоа означено на 
самиот образец. 

Член 40 
Заводите за социјално осигурување кон перио-

дичната пресметка на режиското работење соста-

вуваат и к го поднесуваат на Службата бруто-би-
лансот на фондовите на заедниците на социјалното 
осигурување и нивните резерви за пресметковниот 
период за кој се поднесува пресметката, и тоа 6о 
синтетички и аналитички конта. 

Член 41 
Образецот ППР-ДБ-1 се пополнува на следниот 

начин: 
1) колоната 4 под ред. бр. 1 до 53 не се по-

полнува, а од ред. бр. 54 до 273 се пополнува со 
внесување на соодветните податоци од колоната 5 
на образецот ЗС ДБ-1 - Биланс и пресметка на вкуп-
ниот приход и распределба на доходот за 1964 
година; 

2) во колоната 5 се внесуваат податоците, и тоа: 
а) ,од ред. бр. 1 до 72 се внесуваат износите 

според Јсниговодствената состојба на сметките или 
групите на сметките од колоната 2; 

б) под ред. бр. 73 се внесува бројот на часовите 
поминати на работа во редовното работно време, 
според членот 5 од Законот за минималниот личен 
доход на работниците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/65); 

в) под ред. бр. 74 се внесува бројот на часовите 
за кои се исплатени хонорари на надворешните со-
работници. 

Ако банката не располага со податоци за бројот 
на часовите за кои се исплатени хонорари на надво-
решните соработници, таа тој број го пресметува на 
тој начин што износот на исплатените лични доходи 
од сметката 400, наголемен за соодветниот дел на 
придонесот спрема личните доходи од сметката 404, 
го дели со вкупниот број на часовите искажан под 
ред. бр. 73 на колоната 5. На овој начин се добива 
просечниот износ на исплатените лични доходи за 
еден час. Износот на исплатените хонорари од смет-
ката 401. наголемен со соодветните придонеси спре-
ма личните доходи, се дели со износот на просеч-
ниот личен доход за еден час и на тој начин се 
добива вкупниот број на часовите на надвореш-
ните соработници кој се внесува под овој реден 
број; 

г) под ред. бр. 76 и 77 се внесуваат податоците 
за бројот на запослените утврден врз основа на ме-
сечните платни списоци; 

д) од ред. бр. 78 до 273 се внесуваат износите 
според книговодствената состојба на сметките или 
групите на сметки од колоната 2. 

VI. Казнена одредба 
Член 42 

Повреда на одредбите од чл. 9, 10 И, и 31 став 3 
на овој правилник повлекува одговорност за сто-
панската организација и за одговорното лице во 
неа според одредбите од членот 88 став 1 точка 2 
и став 2 на Законот за општественото книговодство. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 43 

Службата ќе определи со свое стручно упат-
ство на кој начин и во кои рокови ќе се усогласу-
ваат податоците на стопанската организација со 
податоците на Службата. 

Член 44 
Службата е должна да им ги достави на прет-

ставничките тела и на другите соодветни органи 
на општествено-политичките заедници збирно об-
работените податоци од пополнетите обрасци ППР-1 
односно ППР-ДБ-1 по стопанските гранки и области 
односно по видовите на банките, во рок од 30 дена 
од денот на истекот на рокот за поднесување на 
пресметката за задолжителниот пресметковен пе^ 
риод. 

. Член 45 
Обрасците што се составен дел на овој пра-

вилник ќе се издаваат како обрасци на службено 
издание. Начинот на издавањето на тие обрасци )се 
го определи сојузниот секретар за финансии. 
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Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за пе-
риодичната пресметка на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/64 и 9/65). 

Член 47 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/5-6703/1 
1 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финасии, 
Киро Глигоров, с. р. 

476. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за 

кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), на предлог од гувернерот на На-
родната банка на Југославија, сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗНОСОТ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ СО КОЈ МОРААТ ДА РАСПОЛАГААТ 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ КРЕДИТНИ 

РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1/ Деловните банки можат да вршат кредитни 
работи со странство и да даваат гаранции во врска 
со тие работи ако, покрај исполнувањето на усло-
вите од членот 3 став 2 точ. 1, 2 и 4 од Законот за 
кредитните работи со странство, располагаат со 
странски средства за плаќање односно депозити во 
смисла на точката 3 од ставот 2 на тој член, и тоа 
во вредност од најмлаку 1.500 милиони динари спо-
ред пресметковниот курс. 

2. Сојузниот секретаријат за финансии, на пред-
лог од Народната банка на Југославија, утврдува 
дали деловната банка ги исполнува условите од 
точката 1 на оваа наредба. 

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

Бр. 3-6709/1 
29 мај 1965 година 

Белград 
^ Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

477, 

Врз основа на членот 10 од Законот за девиз 
ното работење и платниот промет со Странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), во врска со 
точната 2 од Наредбата за определување на ко-
муналните банки што се овластени за вршење де-
визни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), 
на предлог од гувернерот на Народната банка на 
Југославија, сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛ-
НИ БАНКИ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗ-

НИ РАБОТИ 

1. Комунални банки овластени за вршење де-
визни работи се: 

1) Комуналната банка, Крушевац; 
2) Комуналната банка, Тузла, 

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

Бр. 3-4496/1 
28 мај 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
4 за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за усогласу-
вање со Уставот на прописите за установите што ги 
основале сојузни органи, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65 и 21/65), се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО УСТАВОТ 
НА ПРОПИСИТЕ ЗА УСТАНОВИТЕ ШТО ГИ О-

СНОВАЛЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ 

Во членот 3 во вториот ред наместо бројот: „40" 
треба да стои бројот: „41". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 1 јуни 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за изда-
вање визи од страна на поверенствата за контрола 
на патничкиот сообраќај преку државната граница, 
кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65, 
се поткраднала долу Заведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗИ ОД 
СТРАНА НА ПОВЕРЕНСТВАТА ЗА КОНТРОЛА 
НА ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ПРЕКУ ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА 

Во точката 1 под 3 наместо зборот: „Австрија" 
треба да стои: „Австралија". 

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти, Белград, 4 јуни 1965 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 84 став 2 од Законот за 

воените судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
државниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ АРБИТРИ НА ВОЕНАТА СТО-
ПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕ-

КРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За арбитри на Воената стопанска арбитража 
при Државниот секретаријат за народна одбрана за 
1965 година се именуваат: 

1) Драшковиќ Воин, полковник на правната 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брано, кој едновремено се определува и за заменик 
претседател на Воената стопанска арбитража; 

2) Ромац др Анте, потполковник на правната 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брана, кој едновремено се определува и за заме-
ник претседател на Воената стопанска арбитража; 

3) Антониевиќ Слободан, генерален директор 
на Претпријатието „Гранекспорт" — Белград; 

4) Анѓелковиќ Миодраг, потполковник на сани-
тетската служба во Државниот секретаријат за на^ 
родна одбрана; 
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5) Брили Хинко, дипломиран инженер, полков-
ник на градежната служба во Државниот секрета-
ријат за народна одбрана; 

6) Будисављевиќ Момчило, генерален директор 
на Претпријатието „Југотехна" - Белград; 

7) Финци Соломон, дипломиран инженер, пол-
ковник на техничката служба во Државниот се^ 
кретаријат за народна одбрана; 

8) Фирст Венделин, помошник генерален ди-
ректор на Претпријатието „Жељпох-Индустротех-
на" - Загреб; 

9) Фијавж Фрањо, генерален директор на Прет-
пријатието „Словенија Садје" - Љубљана; 

10) Јовановиќ Миодраг, ПОТПОЛКОВНИК на фи-
нансиската служба во Државниот секретаријат за 
народна одбрана; 

И) Каназаревиќ Александар, советник во прав-
ната служба на Советот за економски односи со 
странство на Сојузната стопанска комора — Белград; 

12) Кафеџиски Блажо, потполковник на фи-
нансиската служба во Државниот секретаријат за 
народна одбрана; 

13) Катиќ Божидар, потполковник на градежна-
та служба во Државниот секретаријат за народна 
одбрана; 

14) Константиновиќ Глигорие, директор на Прет-
пријатието „Градинар'лоза" - Скопје; 

15) Лакиќ Урош, ПОТПОЛКОВНИК на финансиска-
та служба во Државниот секретаријат за народна 
одбрана; 

16) Лазарујка Жарко, дипломиран инженер, 
полковник на техничката служба во Државниот 
секретаријат за народна одбрана; 

17) Лопичиќ Лука, дипломиран правник, по-
мошник секретар на Сојузната стопанска комора 
и секретар на Бирото за општи работи на Сојуз-
ната стопанска комора Белград; 

18) Лупшиќ др Горѓе, секретар на Надворешно-
трговската арбитража на Сојузната стопанска ко-
мора - Белград; 

19) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на 
Јадранската слободна пловидба -^ Сплит; 

20) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, ПОЛ-
КОВНИК на градежната служба во Државниот се-
кретаријат за народна одбрана; 

21) Муфтиќ Исам, ПОТПОЛКОВНИК на интендант-
ската служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

22) Николиќ Горѓе, дипломиран инженер, воен 
службеник I класа во Државниот секретаријат за 
народна одбрана; 

23) Оутрала Винко, дипломиран инженер на 
градежнишвото, раководител на групата за технич-
ко-технолошки прашања за градежништво на Со-
јузната стопанска комора — Белград;' 

24) Пантиќ Милош, дипломиран инженер, ди-
ректор на Претпријатието „Југоимпорт" — Белград; 

25) Перовиќ Душан, мајор на финансиската 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брана; 

26) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, советник 
во Секретаријатот за шумарство и дрвна индустрија 
на Сојузната стопанска комора — Белград; 

27) Сенковиќ др Зденко, директор на Деловното 
здружение на текстилната и памучната индустрија 
— Љубљана; 

28) Шмигматор Гука, директор на Претпријати-
ето „Воќе" - Загреб; 

29) Шнајдер Златко, директор на Извозното 
Претпријатие „Кемикалија" — Загреб; 

30) ШулигоЈ Цирил, потполковник на финан-
сиската служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

31) Тарановски Трајко, потполковник на финан-
сиската служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

32) Темали Рикард, дипломиран инженер, слу-
жбеник во Државниот секретаријат за народна од-
брана; 

33) Тришковиќ Слободан, ПОЛКОВНИК на интен-
дантската служба во Државниот секретаријат за 
народна одбрана; 

34) Урошев Пантелија, потполковник на финан-
сиската служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

35) Живановиќ Небојша, Дипломиран инженер, 
ПОЛКОВНИК на техничката служба во Државниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Бр. 177 
25 мај 1965 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 

Иван Гошњак, с. р. 

О Б Р А С Ц И Т Е 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА 

ПРЕСМЕТКА 
кои се составен дел од Правилникот за периодич-
ната пресметка на стопанските организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 26/65) објавени се како 
додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65 и 
можат да се добијат преку ПРОДАЖНАТА СЛУ-
ЖБА на Службен лист на СФРЈ, ул. Јована Ристиќа 
број 1. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

469. Основен закон за прекршоците (пречи-
стен текст) — — — — — — — — 1097 

470. Основен закон за шумите (пречистен 
текст) — — — — — — — — 1113 

471. Уредба за основање Генерален комеса-
ријат на Југословенската секција за Ме-
ѓународната изложба во Монтреал во 1967 
година — — — — — — — — — ИЗО 

472. Уредба за основање Совет за Меѓународ-
ната изложба во Монтреал во 1967 година 1120 

473. Одлука за издвојување средства од со-
јузниот буџет за 1965 година за давање 
кредити на работниците на Државниот 
секретаријат за надворешни работи за из-
градба на станови — — — — — — 1120 

474. Одлука за имотните услови за призна-
вање својството на единствен хранител 1121 

475. Правилник за периодичната пресметка на 
стопанските организации — — — — 1121 

476. Наредба за износот на странски средства 
, за плаќање со кој мораат да располагаат 

с деловните банки за вршење кредитни ра-
боти со странство — — — — — — 1131 

477. Наредба за определување на одделни 
комунални банки овластени за вршење 
девизни работи — — — — — — — 1131 

Исправка на Законот за усогласување со 
Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи — — — 1131 

Исправка на Упатството за издавање визи од 
страна на поверенствата за контрола на 
патничкиот сообраќај преку државната 

граница — — — — — — — — 1131 

Издава Новинска установа „Службен лис-т на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фаж 220. 
- Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристана бр. 1. -
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