
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по погреба, во српско, хрватско, сло-
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288. 

Врз основа на чл. 15 точ. б од Уставниот закон 
5а основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 12 јуни 1954 тодића и на седни-
цата на Соборот на производителите од 12 јуни 1954 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 

1. Во главата XVI по одделот 2) се додаваат два 
нови оддели кои гласат: 

.,2а) 
За градежните објекти што служат за тргов-

ска, угостителска и туристичка дејност не се врши 
.пресметување и уплата на амортизацијата за замена. 

26) 
Сезонските угостителски претпријатија и ду-

ќани го пресметуваат и уплатуваат делот на амор-
тизацијата за замена за она време во кое работат. 

•Како сезонско угостителско претпријатие и ду-
ќан се смета угостителска стопанска организација 
што ја врши угостителската дејност најмногу девет 
месеци во текот на годината." 

2. Во главата XVII во одделот 3) се додава нова 
точка ѓ) која гласи: 

„ѓ) на градежните објекти што служат за тргов-
ска, угостителска и туристичка дејност." 

3. Во главата XIX во одделот 10) се додава нов 
став кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет ќе ги ослободи сред-
ствата од свој сддел за потребите на Општиот инве-
стиционен фонд согласно наголемување^ на сред-
ствата на федерацијата над износот предвиден со 
општествениот план." 

4. По главата XIX се додава нова глава Х1Ха 
која гласи: 

„ГЛАВА Х1Ха 
ЗАТЕЗЕН ИНТЕРЕС 

Затезен интерес плаќа должникот што не ќе го 
намири долгот во срокот, si тоа: 

1) на банката: на краткорочните кредити што не 
ќе бидат вратени во срокот, на пречекорувањето на 
краткорочните кредити и на ануитетите за заемите 
за инвестиции што не ќе бидат уплатени во срокот во 
висина на ред оз И ата интереси! норма, со тоа ПЈТО 
интересната норма на затезниот интерес не може да 
биде поголема од 6% годишно; 

2) на стопанските, задружните и општествените 
организации за нивните парични побарувања — во 
висината што ќе биде определена со договорот, со 
тоа што договорената норма на затезниот интерес не 
може да б-и^е поголема од 12% годишно; ако виси-
ната на затезниот ;интерес не е договорена, должни-
кот плаќа затезен интерес по норма од 8% годишно; 

3) на другите поверители за нивните парични по-
барувања во висината што ќе биде определена со до-

говорот, се тоа што договорената, норма на затезниот 
интерес не може да биде поголема од 5% годишно; 
ако затезниот интерес или висината на1 неговата нор-
ма не е договорена, должникот плаќа затезен инте-
рес по норма од 5% годишно." 

5. Во главата XXVIII во одделот 6) ставовите 1 
и 2 се менуваат и гласат: 

„Стопанските организации можат од средствата 
на амортизациониот фонд и средствата за самостојно 
располагање издвоени за инвестиции, а установите-
со самостојно финансирање од средствата на фон-
дот за замена и дополнување, да набавуваат странска 
опрема и инвестициони материјали, како и да пла-
ќаат странски услуги во врска со инвестициите, до-
10% од наведените средства. 

Сојузниот извршен совет може да го наголемо 
или намали процентот и видовите на средствата од. 
претходниот став." 

6. Во главата XXXVII точ. 1 се менува и гласи: 
„1. за сојузни инвестиции 35.235" 
Во точ. 5 на истата глава се додава нова алинеја 

која гласи: 
„на НР Србија 730" 
7. Во главата XXXVIII во точ. 2 и тоа во отсе-

кот во кој е утврдена употребата на средствата з а 
сојузни инвестиции за изградба на стопанско значи-
телни објекти за стопанството на ФНРЈ на подрач-
јето на Н Р Србија — алинејата а) се менува и гласи: 

„а) за рударски истражни работи, довршување 
долниот строј на пругата Бродице—Мајданпек, гра-
дежни работи и студии и истражувања — Мајдан-
пек 800 

за студии и истражувања во врска со топилница-
та на бакар и со фабриката за сумпорна киселина —» 
Бор 150 

за извозно окно и проширување флотацијата — 
Бор 870". 

8. По главата XXXVIII се додава нова глава. 
XXXVIIIa, која гласи: 

„ГЛАВА XXXVIIIa 
ПОКРИВАЊЕ ВИШОЦИТЕ НА РАСХОДИТЕ НАД 
ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ И СОЈУ-

ЗНИТЕ ФОНДОВИ ЗА 1952 И 1953 ГОДИНА 
1) 

За покривање вишоците на расходите над при-
ходите на Сојузниот буџет и сојузните фондови 
од 1952 и 1953 година до вкупниот износ од 34.000 
милиони динари, настанати во врска со финанси-
рањето на народните републики, за покривање не-
гативната разлика од надворешно-трговското рабо-
тење и негативната разлика по основот на регре-
с и т е сметки, како и за постигнување поцелесообра-
зна расподелба на инвестициите на народните ре-
публики — ќе се употребат средствата што се форми-
рани со примена на Одлуката за заклучување на. 
поодувањето по буџетите и фондовите за 1953 го-
дина и за премин во 1954 година („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 52/53), и тоа: 

а) вишокот на приходите над расходите на ре-
публичките буџети за 1953 година; 

б) позитивните разлики на сметката на придо-
несот за социјално осигурување по завршните'смет-
ки за 1952 година, 
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в) вишокот на општествениот придонес на на-
родните републики по (намирувањето обврските на 
наредните републики спрема федерацијата за 1953 
година; 

г) позитивните разлики по сметката на опште-
ствениот придонес (за 1953 година уплатени по 5 фе-
вруари 1954 година, а по одбивање негативните ра-
злики на општествениот придонес по 5 февруари 
1954 година. 

Доколку со примена на Одлуката за заклучу-
вање ка иселувањето по буџетите и фондовите за 
1953 година и за премин во 1954 година делот од ви-
шоците ка народните одбори би преминал во репу-
бличките средства, тие средства не можат да слу-
жат за покривање <ла сојузниот дефицит. 

2) 
Вишоците од претходниот оддел под а) до г) ќе 

се намалат со: 
а) вишокот на расходите над приходите на ре-

публичкиот завод за социјално осигурување за 1953 
година; 

б) вишокот на расходите над приходите по ре-
публичкиот инвестиционен фонд а по извршените 
исплати до 31 јануари 1954 година (Одлуката за за-
клучување на иселувањето по буџетите и фондо-
вите за 1953 година и за премин во 1954 година); 

в) обврските на народната република спрема 
федерацијата по општествениот план за 1953 година 
а на име општествен придонес; 

г) обврските на народните републики спрема 
федерацијата по основот на блокираната амортиза-
ција за 1952 и 1953 година која се уплатува во соју-
зниот инвестиционен фонд. 

Освен намалувањето што ќе го извршат на-
родните републики по одредбата на овој оддел под 
а) до г) НР Срби јп. ќе ги намали вишоците од прет-
ходниот оддел под а) до г) за 4.430 милиони динари 
како негативна разлика на општествениот придонес 
по завршните сметки на претпријатијата за 1952 го-
дина настанати по преминот од пресметувањето по 
општествената евиденција на пресметување по кни-
говодството на претпријатијата. 

Народните републики ќе ги намалат вишоците 
по основот на овој оддел пред да ги уплатат вишо-
ците на одделна сметка при Народната банка на 
ФНРЈ. 

3) 
Од средставата што народните републики врз 

основа на одредбите од оваа глава ќе ги уплатат во 
корист на федерацијата Сојузниот извршен совет 
може да додели до 7.500 милиони динари за инве-
стициите на НР Србија и на НР, Македонија, како 
и на Народниот одбор на град Белград. 

4) 
Сроковите и начинот на кој ќе ги уплатуваат 

народните републики вишоците предвидени со" оваа 
глава на одделна сметка при Народната банка ка 
ФНРЈ ќе ги определи Сојузниот извршен совет." 

9. Овие измени и дополненија на Сојузниот оп-
штествен план важат од 1 јануари 1954 година, освен 
главата Х1Ха која влегува во сила осум дена по 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ." 

СНС (А) 101 
15 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

21&та Пијаде, е. р, 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Влада Зечеви«, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Ива« Божиневи«, е. р. 

289. 
Врз основа на чл. 15 тон. 6 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи: на власта, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 12 јуни 1954 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 12 јуни 1954 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ ИА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1954 ГОДИНА 

1. Расходите во 21 раздел — Сојузна управа за 
инвестициона изградба, во партијата 1—137 — Ин-
вестиции во стопанството според раеподелбата из-
вршена во Сојузниот општествен план, се намалу-
ваат за износ од 730,000.000 динари, така што да 
изнесуваат 35.235,000.000 динари. 

2. Во 45 раздел на расходите — Дотации на на-
родните републики, во партијата 9—226 — Дотации 
на народните републики, се додава нова позиција 
3 која гласи: 

„3. на Народна Република Србија 730,000.000 
динари." 

Износот на партијата 9—226 се наголемува на 
8.800,000.000 динари. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
СНС /А/109 

15 јуни 1954 година 
Белград 

Сојузна народна скупштина ј 
Претседател 

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

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Влада Зечевиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Иван Божиновиќ, е. р. 

290. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕ-
ТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 
за основите на, општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна_ Република Југосла-
вија и. за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Законот за прометот со земјишта и згради, што 
го усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 11 јуни 1954 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 11 јуни 
1954 година. 

ПР. бр. 21 
15 јуни 1954 година 

Белград 
Претседател на Гега '' п^ата, 

Јосип Броз-Тѕас*, е. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

I 
О п ш т одредби 

Член 1 
Селско-стопански земјишта во с л и л а . ..а 

сопственост не можат да се отуѓуваат, освен БО 
случаи што се определени со зздшк, ^ ' ^ ^ - ^ ч * 
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Градежните земјишта во општествена сопстве-
ност не можат да се отуѓуваат, но на нив можат 
да се здобиваат правата определени: со закон. 

Зградите во општествена сопственост можат да 
бидат во промет под условите определени во овој 
закон. 

Член 2 
Неподовижностите што се во 'општа употреба 

(патишта, мостови, паркови и ел.) и зградите што 
се во јавна употреба (школски и болнички згради, 
музеи и Сл.) не се во пр ог,хет. 

Член 3 
Преносот на правата за користење селско-

ст шпански и градежни земјишта што се во опште-
ствена сопственост се регулира со одделен сојузен 
закон. 

Член 4 
Стопанските организации и политичко-терито-

ри ј алките единици можат низ правна работа со на -
доместување под условите определени во овој за -
кон, да се здобиваат со згради, без обѕир во чија 
сопственост се наоѓаат, и со земјишта од приватни 
лица. 

Стопанските организации и политичко-терито-
риј алките единици можат низ правна работа без 
надоместување да се здобиваат со земјиштата и 
зградите што се во промет. 

Член 5 
Прометот на. земјишта и згради што можат да 

бидат во приватна сопственост е слободен меѓу 
приватните лица. 

Општествените организации и здруженијата мо-
жат да се здобиваат со сите земјишта и згради и 
да ги отуѓуваат. 

За продажбата на работните згради од страна 
на општествените организации и здруженијата со-
гласно важат прописите за продажба на основните 
средства од страна на стопанските организации. 

Член 6 
Со отуѓувањето на земјиште во приватна соп-

ственост се пренесува и сопственоста на зградата 
што се наоѓа на теа земјиште ако со договорот не 
е определено поинаку. 

Со отуѓувањето на зграда што е во општестве-
на сопственост не се пренесува сопственоста на 
земјиштето на кое се наоѓа зградата но здобивачот 
со зградата се здобива со трајно право за кори-
стење на тоа земјиште додека зградата постои на 
него. 

Со преносот на селско-стопанско* земјиште што 
е во »општествена сопственост се пренесува и соп-
ственоста на селско-стопанската зграда што се 
наоѓа на тоа земјиште,* ако со договорот не е опре-
делено поинаку. 

Член 7 
Во промет можат да бидат и поодделни физич-

ка делови од згради (станови и работни простории) 
во »приватна сопственост. 

Прометот н? физичките делови од згради во 
општествената сопственост, како и правните односи 
што (произлегуваат од сопственоста на физичките 
делови од згради, ќе се регулира со одделен соју-
зен закоа!. 

Член 8 
На територијата на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија странски државјани можат 
под услов јна реципроцитет со наследување да се 
здобиваат со земјишта и згради и да располагаат со 
нив како и државјаните на Федеративна Народна 
Република Југославија, ако здобивањето и распо-
лагањето со тие неподвижност и не е регулирано 
поинаку со меѓународни договори. 

Сојузниот извршен совет може да определи 
странските државјани да можат да се здобиваат со 
земјишта и згради и аго друг основ. 

Член 9 
Договорот врз основа на кој се пренесува зем-

јиште или зграда мора да биде во писмена форма. 
Договорот што не е склучен во писмена форма 

не произведува никакво правно дејство. 
Член 10 

Продажбата на згради од страна на стопански« 
те организации и политичко-територи јадните еди-
ници на приватни лица, на општествени органи-
зации: или здруженија се врши со јавна продажба. 

Продажба на згради на приватни лица, на оп-
штествени организации или здруженија може да 
се врши и со непосредна погодба, но во тој случај 
за (продажбата на зграда е потребна претходна со-
гласност од извршниот совет на народната репу-
блика односно на автономната единица, а ако згра-
дата ја продава сојузен орган е потребна согла-
сност од Сојузниот извршен совет. 

Член И 
Договорот врз основа на кој стопанска органи-

зација. или по лит ичко-териггори јална единица со 
надокнада се здобива или отуѓува земјиште или 
зграда е ништав ен ако земјиштето или зградата во 
дадениот случај не може да биде предмет на таков 
договор по овој закон. 

Член 12 
Одредбите од овој закон за купување и про-

дажба на земјишта и згради се (применуваат и на 
другите правни работи со надоместување што се 
склучуваат со цел за здобивање со овие неподви-
ж н о с т 

Член 13 
Одредбите од овој закон што се однесуваат дв 

стопанските организации се применуваат на сите 
стопански организации, без обѕир кој ги основал, 
и на установите со самостојно финансирање. 

II 
Здобивање со селско-стопански земјишта од страна 

на приватни лица 
Член 14 

Приватните лица можат да се здобиваат са 
селско -стопански земјишта во границите на мак-
симумот на селско-стопанското земјиште утврден 
со Законот за сел еко-стопанскиот земјишен фонд 
на општонародниот имот и за доделување земја на 
селско-стопакските организации и со Законот за 
аграрната реформа и колонизација, како и со со-
одветните прописи на народните републики. 

Член 15 
Лицето што врз кој и да е основ се здобило со 

вишок на селско-стопанско земјиште над макси-
мумот утврден со закон е должно да му го пријави 
тоа на народниот одбор на око ли јата во срок од 3Q 
дена од денот кога разбра ло дека неговиот имот 
го преминува максимумот. 

Член 16 
Од имотот на приватно лице што ќе се здобив 

со селско-стопанско земјиште над максимумот 
определен со закон се издвојува вишокот и се вне-
сува во се леко-стопанскиот земјишен фонд на оп-
штснародниот имот. 

Кое земјиште ќе се издвои како вишок се утвр-
дува во постапеа по Законот за селско-стопанскиот 
земјишен фонд на општонародниот имот и за до-
делување земја ка селско-стопанските органи-
зации. 

За земјата издвоена според одредбата на ставот 
1 од овој член на здобивачот не му припаѓа надо-
местување од државата. 

Со сојузен закон ќе се определи како ќе се по-
стапи со вишокот на) селско-стопанско земјиште 
над максиму глог утврден со закон со кое приват-
ното лице ќе се здобие со наследство. Додека не се 
донесе тој закон вишокот му се остава на наслед-
никот на времено користење. 
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Ш 
Промет на земјишта и згради меѓу стопанските 

организации и приватни лица 
Член 17 

Стопанската организација може, по претходна 
согласност со советот за стопанство на народниот 
оДбор на околината, да му даде селско-стопанско 
земјиште со кое управува на приватно лице во за-
мена за друго селско-стопанско земјиште, или да 
му го продаде на приватно лице заради купување 
друго селско-стопанско земјиште од приватно лице, 
ако тоа е потребно заради вршењето или унапре-
дувањето на нејзината стопанска дејност. 

Стопанска организација може да го даде во за-
мена или да го продаде како земјиштето што и' е 
отстапено од земјишниот фонд на општонародниот 
имот, така и друго земјиште со кое управува. 

Член 18 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата не може да не и' даде на стопанската 
организација согласност за замена или за прода-
жба на селско-стопанско земјиште на приватно 
лице заради купување друго селско-сто-панско зем-
јиште, ако утврди дека на стопанската оргаеиза-

: ција земјиштето што намерава да го здобие со за-
мена или купување од паричниот износ добијен 
со продажбата и' е потребно за селско-стопански 
цели, а народниот одбор не може за таа цел да и' 
отстапи на стопанската организација друго ссод-

) ©етно земјиште од селско-стопанокиот фонд на 
©пштонародкпот имот. 

Член 19 
Паричниот износ добивен за продаденото сел-

ско-стопанско земјиште стопанската организација 
може да го употреби само за купување друго сел-
ско-стопанско земјиште. 

Разликата меѓу продажната и куповната цена 
на селско-стопанското земјиште, како и • 
износ што при замената го примила со земјиштето, 
стопанската организација е должна да ја уплати 
во амортизациониот фонд. 

Член 20 
Стопанската организација може, по претходна 

согласност од советот за стопанство на народниот 
одбор на око ли јата, да му продаде на примат- * 
лице помала работна зграда што служи за селстго-
степанеки цели или за вршење занаетчиска деј-
ност. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
око лп јата ќе дале согласност за продажба на ра-
ботна зграда само ако зградата одговара за потре-
бите на селско-стопанскиог имот на купувачот во 
границите еа максимумот утврден со закон односно 
за потребите на приватниот занаетчиски дуќан. 

Паричниот износ добијен со продажбата на ра-
ботната зграда стопанската организација може да 
го употреби само за изградба или купување дру10 
основно средство или да го уплати во амортиза-
циониот фонд. 

Член 21 
Стопанската организација може, по претходна 

согласност од советот за комунални работи на на-
родниот одбор на околината да му продаде на при-
ватно лице станбена зграда со најмногу два cicna. 

Согласноста од претходниот став не е потребна 
ако стопанската организација зградата ја направи-
ла или; во це'шет или во поголем дел ја прле азила 
со сопствени средства. 

Паричниот износ добиван со продажбата на 
станбена зграда стопанската организација муже да 
го употреби само за купување или изградба па 
станбена зграда или друг објект. 

Член 22 
Стопанската организација може, по претходна 

согласност од советот за стопанство на народниот 
одбор на сколи јата, да купи од приватно лице сел-
ско-стопанско ѕемјиште, зграда и градежно земји-
ште. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околија та не може да не даде согласност за купу-
вање селско-стоианоко земјиште ако во поглед на 
ова земјиште се исполнети условите од членот 13 
на овој закон, ниту може да не даде согласност за 
купување работна зграда ако таква зграда на соо -
ланската организација и' е потребна. 

Член 23 
Барањето за согласност за склучување договор 

по одредбите од оваа глава го поднесува стопан-
ската организација. 

Против решението од советот за стопанство ка 
народниот одбор на сколијата со кое се одбива со-
согласност за склучување договор стопанската ор-
ганизација може да подаде жалба до републички',7 
државен секретаријат за работи на стотаНСТЕОТО О 
против такво решение од сове - ст за копула чии ра-
боти стопанската организацијо може ла по —- > 
жалба до републичкиот државен секретаријат ок 
работи на општата управа и за буџет. 

Член ГЛ 
Станбените задруги можат, во границите га 

своите правила, да продаваат без согласност од др-
жавниот срган станбени згради со најмногу два 
стана, како и физички делови од станбени зград.:, 

Член 25 
Договорот за кој по одредбите од оваа глава е 

потребна претходна согласност може да се пони-
шти ако не е дадена таа согласност. 

Тужба за поништување на договор поднесува 
околискиот јавен правобранител, јавниот право-
бранител на автономната единица, републичкиот 
или сојузниот јавен правобранител. Јавниот право-
бранител подава тужба од името на око ли јата, 
автономната единица, народната република или ф е -
дерацијата. 

Поништување на договор може да се бара во 
срок од една година од денот кога се разбрале за 
склучувањето на договорот. По истекот на две го-
дини од денот на склучувањето на договорот не 
може да се бара поништување. 

Член 26 
Договор со кој стопанската организација му 

продала земјиште или зграда на приватно лиго 
може да се поништи, ако продажната цена не до-
стигнува дие третини од прометната вредност на не-
подвижноста во времето кога е склучен договорот. 

Договор ао кој стопанска организација купила, 
земјиште или зграда сд пригодно лицо може дхл се 
поништи ако куповната цена ја преминува за по-
веќе од една третина прометната вредност на ку-
пената неподвижност во времето кога е купена. 

Примената на одр едб,: то од прет:-: ед нито ста-
вови' не може да се PI сх лу чи со дого зор от. 

Тужбата за поништување на договорот во сми-
сла на ст. 1 и 2 од овој член ја поднооуза сколи-
i.fjytfOT јавен правоноопител, јово пот прозеораниие т 
н а а в т о н о м н а т а е д и н и ц а . , р ѕ п \ 6 Л Ј П ' Т : П О Т ит П СОЈУ-
зниот јавен правобранител. Јасниот прог обе днитет 
подава тужба од имото на пиони јото, автономната 
единица, народната репу Чоп но. поп ипо;;-'оаципото. 
Поништување на договор мо;го д^ се 6:р. а во ене«: 
од една дедина од силу чу но о~'о но договорот. 

Договорот со кој отстапете ха еро: низи-пдп пре-
ДАЛА земја и ти зог оро СПОЈОН;/:? а г.о споа он'о купу-
вачот ја I [оплати разликата до пео---по пр'мг -пих 
вредност што ја ипо оп по нор опип lo-.io во принцип 
па продажбата. 

Со одредбите од претходните стоески не се за-
сега во правото на договорните стр?ис да бараат 
поништување на договорот по епп:тино прави;:а па 
им отк ото право. 

Член 27 
Со поништувањето на договорот по чл. 25 и 26 

од овој закон, ј опитот гон е в породин'ол ќе бара и 
враќање на неподвижноста од куггуло.-н.т. 

Барањето за враќана неп^гвитнионда 
се постави и спрема трпчо „ап., е ct по тоа. -ари здо-
бивањето со неподвижно ста нео: гној досеза делени 
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Ако барањето за враќање неподвижната не 
може со успех да се постави спрема трето лице, 
јавниот правобранител може од купувачот да ја 
бара разликата до износот на прометната вредност 
што ја имала неподвижнсста во времето на прода-
жбата. 

IV 
Прекос на правото за користеле земјиште од 

една на друга стопанска организации и промет 
на згради меѓу стопанските организации 

Член 28 
Додека не се донесе закон за г:р;ооо на пра-

вото за користење селско-етопанските земјишта во 
општествена сопственост, стопанската организаци-
ја може, по претходна согласност од советот за 
стопанство на народниот одбор на сколи јата, да го 
пренесе правото за користење на селско-стопанско 
земјиште на некоја друга стопанска организација. 

Преносот на правото за користење може да се 
изврши без надоместување или со надоместувања 
кое гложе да се состои во пари- или во право за ко-
ристење некое друго селеко-стопанско земјиште. 

Паричниот износ добивен како надоместување 
по претходниот став стопанската организација мо-
же да го употреби само за купување друго селско-
стопанско земјиште или за давање надоместување 
за правото за користење селско-стопанско земјиште 
што се пренесува на неа. Разликата меѓу приме-
ното парично надоместување, односно куповната 
цена, и даденото надоместување стопанската орга-
низација е должна да ја уплати во амортизацио-
ниот фонд. 

Член 23 
Согласноста за склучување договорот од прет-

ходниот член се дава по одредбите од свој закон 
за давање согласност за продажба на селско-ето-
паноко земјиште на приватно лице од страна на 
стопанска организација. 

Договорите од претходниот член за чие склу-
чување не е дадена претходна согласност можат да 
се поништат по одредбите од членот 25 на овој 
закон. 

Член 30 
Стопанска организација може да и' продаде на 

друга стопанска организација и да купи од неа 
зграда. 

За склучување договор за продажба на стан-
бена зграда што стопанската организација не ја 
направила или купила од сопствени средства е 
потребна согласност од советот за комунални ра-
боти на народниот одбор на ок оли јата. Договорот 
склучен без оваа согласност може да се поништи 
по одредбите од членот 25 на свој закон. 

Паричниот износ добивен за продадената зхра-
да стопанската организација може да го употреби 
само за изградба или за купување зграда или не-
кој друг објект. 

Член 31 
Нд прометот на зградите што влегуваат во 

основни среде! па на со отточените орг aims они и се 
применуваат одделни прописи за основните сред-
ства. 

V. 
Купување и продажба иа земјишта и згради од 

страна4 на политичко-територијалните единици 

Член 32 
Надлежните државни органи можат од името 

на поли^чко-територи јадните единици да ги ку-
пуваат од пр^татните лица, општествените органи-
зации и здруженијата, сите земјишта и згради. 

Член 33 
Надлежните државни органи можат од името 

на политичко-територијалните единици да им да-
дат на приватни лица на општествени организации 
и здруженија селско-стопанско земјиште во за-
мена за друго селско-стопанско земјиште, или да 
го продадат заради купување /Друго селско-сго-
панско земјиште од приватно лице. 

Надлежните органи од претходниот став мо-
жат градежно земјиште во општествена сопстве-
ност на кое е направена зграда на приватно лице 
да му /дадат на ова во замена за /пруго градежно 
или селско-стопанско земјиште, како и да му дадат 
на приватно лице градежно земјиште ео опште-
ствената сопственост во замена за друго градежно 
или селско-стопанско земјиште ако му е тоа по-
требно на приватното лице заради изградба па 
станбена зграда. 

Паричниот износ добивен за продаденото сел-
ско-стопанско земјиште мора да се употреби само 
за купување друго селско-стопанско земјиште. 

Член 34 
За склучување на договорите од чл. 32 и 33 па 

овој закон е потребна претходна согласност од на-
родниот одбор на око ли јата односно градот кога 
државниот орган го склучува договорот од името 
на општината, согласност од извршниот совет на 
народната република или автономната единица, 
кога државниот орган го склучува договорот од 
името на народната република односно автономна-
та единица, а согласност од Сојузниот извршел со-
вет кога државниот орган го склучува договорот 
од името на федерацијата. 

Со прописи од надлежниот извршен совет мо-
жат да се определат случаи во кои не е потребна 
согласноста од претходниот став. 

Член 35 
Надлежните државни органи можат од името 

на политичко-териториј алните единици да им про-
даваат на приватните лица, општествените органи-
зации и здруженијата станбени згради со најмногу 
два стана. 

На продажбата на станбени згради на приватни 
лица што е регулирана со одделните прописи што 
постојат се применуваат тие преписи. 

Републичкиот и Сојузниот извршен совет мо-
жат од името на народната република или федера-
цијата да му продадат на приватно лице станбени 
згради со повеќе од два стана што врз основа на 
одделни прописи им се дадени на управување на 
републичките или на сојузните органи. 

Член 36 
За купување или (продажба на земјиште или 

зграда од името на околната, градот или општи-
ната решава народниот одбор во седница, а дого-
ворот го склучува претседателот на народниот од-
бор. 

За донесување одлуки за купување или про-
дажба на земјишта или згради од страна па народ-
ниот одбор на околината (градот) не е потребна ни-
каква согласност. 

Член 37 
Договорот за купување или продажба на зем-

јиште или зграда од попе то на автономната ^ дики-
ца, народната република или федерацијата го склу-
чува надлежниот секретар односно државниот се-
кретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 38 
Ирод да го склучи договорот за купување или 

продажба на земјиште или на работна зграда со 
приватно лице државниот орган што го склучува 
договорот е должен да прибави мислење од надле-
жниот јавен правобранител за правната важност 
на договорот. 

Во случаите во коишто по овој закон мислење-
то за правната важност на договорот го дара око-
лискиот Или градскиот јавен правобранител, ќе го 
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дава тоа мислење републичкиот јавен правобрани-
тел односно јавниот правобранител на автономната 
единица ако околиски или градски јавен правобра-
нител не е назначен. 

Член 39 
Договорите од оваа глава за чие склучување е 

потребна претходна согласност можат да се пони-
штат по одредбите на членот 25 од овој закон ако 
таква согласност не е дадена. 

Член 40 
Одредбите од овој закон за поништување на 

договорот поради оштетување над една третина и 
за враќање неподвижноста во општествена сопстве-
ност (член 26 став 1 и член 27), како и одредбите 
за поништување на договорот поради оштетување 
со купувањето за повеќе од една третина на вред-
носта на ^подвижноста (член 26 став 2), се приме-
нуваат и во случај кога му се продава земјиште 
или зграда на приватно лице од државен орган 
односно во случај кога се купува земјиште или 
зграда од приватно лице. 

Поништувањето на договорот може да се бара 
без обѕир дали надлежниот јавен правобранител 
дал свое мислење за правната важност на дого-
ворот. 

Член 41 
На прометот на зградите што влегуваат во 

основни средства на стопанските организации се 
применуваат одделните прописи за основните сред-
ства и во случаи кога тој промет се врши меѓу по-
литичко-територијалните единици и стопанските 
организации. 

Член 42 
Одредбите од оваа глава што се однесуваат до 

политичко-териториј алките единици се примену-
ваат и на установите што имаат својство на правно 
лице а не се на самостојно финансирање. 

За склучувањето на договорите од чл. 32 и 33 
на овој закон од страна на установа што има свој-
ство на правно лице а не е на самостојно финанси-
рање е потребна согласност од народниот одбор на 
околијата односно градот. 

VI. 
Давање земјишта од општествената сопственост на 
користење на приватни лица, на општествени орга-

низации и здруженија 
Член 43 

Народниот одбор на око ли јата може градежно 
земјиште во општествена сопственост да му даде 
на трајно користење на поодделно лице заради по-
дигање станбена зграда со најмногу два стана, како 
и на општествена организација и здружение зара-
ди подигање зграда за нивните потреби. 

Член 44 
Со преносот на правото на сопственост на згра-

дата подигната на доделеното градежно земјиште 
на оној што се здобива со зградата преминува и 
правото за користење на земјиштето. 

Член 45 
Народниот одбор на околијата може селско-

стопанско земјиште во општествена сопственост да 
му даде без надоместување на користење на поод-
делно лице, на општествена организација или здру-
жение заради вршење сел еко-стопански и други 
работи од општ интерес. 

Селско-стопанско земјиште доделено по прет-
ходниот став на поодделно лице не може со дру-
гото земјиште што го има тоа во посед да го пре-
мине максимумот на земјиштето утврден со закон. 

Условите под кои се дава селско-стопанско 
земјиште на користење по претходниот став се 
утврдуваат со договор. 

Поблиски прописи за давање селеко-стопенски 
земјишта на користење по одредбите од претход-
ните ставови донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 46 
Решението за доделување градежно и селско-

стопанско земјиште на користење по одредбите на 
чл. 43 и 45 од овој закон го донесува народниот 
одбор на околијата во седница. 

VII. 
Промет на земЈишта и згради со странство 

Член 47 
На странските дипломатски и конзуларни прет-

ставништва, како и на организациите и специјали-
зираните агенции на Организацијата на Обедине-
тите нации можат да им се продаваат згради за 
службени потреби, по претходна согласност со Со-
јузниот извршен совет, без обѕир во чија се соп-
ственост, како и градежни земјишта во приватна 
сопственост со цел да се градат такви згради. 

Член 48 
За купување или продажба на земјиште или 

зграда што се наоѓаат во странство стопанската 
организација мора да добие претходна согласност 
од сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет. 

Член 49 
Договорот со кој федерацијата купува или про-

дава земјиште или зграда во странство го склучува 
од името на државата лицето овластено од Соју-
зниот извршен совет. 

За склучувањето на договорот со кој надле-
жниот државен орган од името на друга политичко-
територијална единица или установа купува или 
продава земјиште или зграда во странство е по-
требна претходна согласност од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 50 
Сојузниот јавен правобранител дава мислење 

за правната важност на договорот од оваа глава 
освен на договорот со кој приватно лице продава 
земјиште или зграда. 

VIII. 
Постапка на судот кри земјишно-книжниот пренос 

на сопственоста на земјишта и згради 
Член 51 

Судовите и другите државни органи се должни 
по службена должност да внимаваат за ништавно-? 
ста на договорите по овој закон. 

Член 52 
При земјишно-книжниот пренос на сопствено-

ста на селско стопанско земјиште на приватно лице 
судот е должен по службена должност да се грижи 
да се приберат податоци за големината на земји-
шниот посед на купувачот и други потребни пода-, 
тоци. 

За таа цел судот ќе бара од купувачот да под-
несе исправи од кои ќе се види колкав е неговиот 
земјишен посед, дали земјиштето за кое тој бара 
пренос на сопственоста е селско-стопанско или не, 
како и други исправи со кои се докажуваат ф а к -
тите и односите од значење за правилната примена 
на овој закон. 

Член 53 
Ако судот при земјишно-книжниот пренос на 

сопственоста на селско-стопанско земјиште во ко-
рист на приватно лице најде дека купувачот дошол 
во посед на земјиште над максимумот утврден са 
закон, е должен пред да го изврши преносот да 
го предупреди купувачот за тоа, а ако купувачот 
остане при барањето за пренос, судот ќе го изврши 
преносот и за тоа ќе го извести народниот одбор, 
на око ли јата. 

Член 54 
Во случаи кога државниот орган купува или 

му продава земјиште или зграда на приватно лице, 
судот е должен да утврди дали надлежниот јавгч: 
правобранител дал мислење за правната важно ет-
на договорот. 
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Ако јавниот правобранител не дал мислење су-
дот ќе го извести за тоа надлежниот јавен право-
бранител и ќе го одложи извршувањето на прено-
сот додека не ќе се даде ова мислење, а најдолго 
за три месеци. Ако јавниот правобранител не даде 
мислење во определениот срок, судот ќе го изврши 
преносот на сопственоста. 

Член 55 
При земјишно--книжниот пренос на сопствено-

ста на земјиште или зграда купувачот е должен: 
да му поднесе на судот испрана за претходната со-
гласност ед надлсжниот државен орган за склучу-
вање на договорот, ако таквата согласност е пред-
видена со овој закон. 

Ако купувачот ке ја поднесе исправата од прет-
ходниот став. судот нема да го изврши бараниот 
пренос, туку на купувачот ќе ffiy определи срок во 
кој е должен да ја поднесе таа исправа. 

Член 5G 
Одредбите од оваа глава за земјишно-книжниот 

пренос се применуваат и :та преносите на сопстве-
носта на земјишта и згради во другите јавни книги 
во кси се запишува сопственоста на и:недвижно-
стите. 

IX. 
Казнени одредби 

Член 57 
Приватно лице што во ЕНД на занимање се за-

нимава со препродажба на земјишта или згради 
или со посредување во прометот на овие неподви-
жност^ ќе се казни со парична казна или со за-
твор до две години. 

Член 58 
Тој што ќе дојде во посед на селско-стспанско 

земјиште над максимумот утврден со закон, а не 
му го пријави тоа на народниот одбор во срок од 
триесет .дена од кога разбрал дека неговиот имот го 
надминува максимумот, ќе се казни со парична ка -
зна, или со затвор до шест месеци и со парична 
казна. 

Член 59 
Стопанската организација што ќе склучи дого-

вор за продажба на земјиште или зграда која по 
опој закон не може да ја продаде, или без прет-
ходна согласност склучи договор за кој таква со-
гласност е потребна според спој закон, ќе се казни 
со парична казна од 100.000 до 1,(ХМ).ООО динари. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација. 

Член 60 
За постапката по повредата од членот 59 на 

овој зоп Ох надлежни се во прв степен окружните 
државни аро: :аражи, а по жалбата против реше-
нијата од о р у ж н а т а арбитража решава во втор 
степен репро тивката односно покраинската држав-
на арбитражи Жалбата се подава во срок од пет-
наесет , оа па од денот кога е примено решението. 

Доколку тоа не е определено со претходниот 
став, на повредите од претходниот член согласно 
ќе се применуваат материјално-правните и фер-
мално-праврчче одредон што важат за повредите 
на прописите- со коч се предвидени казнени мерки 
за стопа лепите организации, а по кои за постап-
ката се надлежни државните арбитражи. 

Член 61 
Со парична -казна до 1GO.OOO ̂ динари ќе се ка-

спи за прекршете одговорното лице по државниот 
ОЧЈГЗ.П или установата што не е па самостојна фи-
нансирање кое ќе склучи договор за купување или 
продажба ма земјиште плот зграда што по свој за-
коп палотичко^територијалката единица или уста-
новата ш може да го купи или продаде, или кое 

без претходна согласност ќе склучи договор за кој 
е потребна таква согласност по овој закон. 

Административно-казнената постапка по пре-
кршоците од претходниот став се води по одред-
бите од Основниот закон за прекршоците. 

X. 
Преодни и завршни одредби 

Член 62 
Врз сенова па договорот за купување и про-

дажба на земјиште или зграда што е склучен могу 
приватни лица пред денот на влегувањето во сила 
на овој оа кон може да се бо.ра пренос на сопстве-
носта, ако одобрението за пренос е дадено врз осно-
ва на поранешните прописи, или ако ^подвижно-
ста му е предадена на купувачот во посед. 

Преносот на сопственоста може да се бара it 
врз основа на договорот, склучен пред да влезе во 
сила овој закон, по кој не е извршено предавање 
на купувачот ЕО посед, ако договорот е склучен во 
време од една година пред да в чезе во сила овој 
закон, а започнатата постапка за одобрението за 
пренос на сопствената не е завршена правосилно 
до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 63 
Управната постапка по барањето за одобрение 

за пренос на земјиште или зграда што е во тек на 
денот на влегувањето во сила на овој закон, са 
запира. 

Исто гака, ќе се запре и судската постапка во 
управните спорови по повод решенијата донесени 
по барањето за одобрение за пренос на земјиште 
или зграда. 

Член 64 
Во срок од една година од денот на влегува-

њето во сила на овој закон јавниот правобранител 
може, во согласност со извршниот совет на на-
родната република односно на автономната еди-
ница, по одредбите на членот 26 од овој закон да 
бара поништување на договорот со кој им е про-
дадено на приватни лица земјиште или зграда од 
општествената сопственост пред денот на влегу- " 
вањето во сила на овој закон по цена што во вре-
мето на продажбата не ја надминувала половината 
од нивната прометна вредност. 

Со поништувањето на договорот ќе се бара и 
враќање на неподвижноста по одредбите на чле-
нот 27 од овој закон. 

Одредбите од претходните ставови не се при-
менуваат во случаи кога зградата му е продадена 
на приватно лице преку јавна продажба врз основа 
на Уредбата за продавање станбени згради од оп-
штонародинот имот, ако постапката на- јавната про-
дажба е извршена согласно прописите што важат. 

Член 65 
Во срок од една година по влегувањето во сила 

на овој закон може но одредбите на членот 28 од 
овој закон да сз бара поништување на договор со 
кој стопанската организација, државниот орган или 
установата пред да влезе во сила овој закон ку-
пиле од приватно лице земјиште или зграда по 
цената што во време на купувањето ја надмину-
вала двојната вредност на купената неподвижност. 

Член бб 
Врз основа на договорот со кој стопанска орга-

низација, по л и ТЈ I ч к е - т ер и Т о р И-ЈФ лп а единица или ЗА-
стапена која има спој ство на правно лице купиле 
од приватни лица, општествена организација или: 
од здружение или им продале на овие земјиште 
или зграда пред Денот ка влегувањето во сила на 
овој закон, по тој ден може да се бара пренос на 
сопственоста. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
по влегувањето во сила на овој закон не може 'да 
се бара пренос на сопственоста4»врз основа на до-
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говор со кој му е продадено на приватно лице гра-
дежно земјиште од општествената сопственост. 

Ако за преносот на сопственоста по одредбата 
на ставот 1 на овој член е потребна по овој закон 
согласност од државниот орган, преносот може да 
се изврши само ако се прибави претходио таа со-
гласност. 

Член 67 
Надлежностите што со одредбите од овој закон 

му се дадени на народниот одбор на око лиј ата му 
припаѓаат и на народниот одбор на градот и град-
ската општина со одделни права на подрачјето на 
градот односно на градската општина. 

Надлежноста на советот за стопанство на на-
родниот одбор на око ли јата за давање согласност 
на стопанската организација за склучување договор 
по овој закон се определува според седиштето на 
стопанската организација, а надлежноста на сове-
тот за комунални работи според местото каде што 
се наоѓа станбената зграда> 

Член 68 
Против решенијата од управните органи доне-

сени по свој закон не може да се води управен 
спор. 

Член 69 
Против лицето што сторило кривично дело од 

членот 219 на Кривичниот законик не може да се 
започне кривична постапка по денот на влегува-
њето во сила на овој закон, а започнатата постап-
ка ќе се запре. 

Член 70 
Додека не се донесе законот од членот 3 на овој 

закон, Сојузниот извршен совет може со свои про-
писи да го регулира преносот на правото за кори-
стење селско-стопански и градежни земјишта што 
се во општествена сопственост. 

Член 71 
Додека не се донесе законот од членот 7 став 2 

на свој закон Сојузниот извршен совет ќе донесе 
прописи за запишување сопственоста на физички 
делови од згради во земјишни книги и во другите 
јавни книги во кои се запишува сопственоста на 
неподвижностите. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

се укинуваат: 
1) Указот за важноста на правните правила за 

нзд опуштив оста на правото на сопственост на фи-
зички делови на згради од Законот за внатрешното 
уредување, оснивање и исправување на земјишните 
книги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/47 и 18/49); 

2) Уредбата за контрола на прометот со непод-
вижната; („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/43 и 
43/53); 

3) Одредбите на членот 48 ставот 2 и 3 и чле-
нот 90 од Уредбата за управувањето со станбените 
згради (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53); 

Уредбата за изградба на станбени згради на 
рзб ЈТ>пеците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ"', бр. 23/51) останува во сила и нејзините од-
редон ќе се применуваат и на другите лица на кол 
им се дава градежно земјиште по свој закон за-
ради изградба на станбена зграда. 

Члзн 73 
Одредбата на членот 9 од овој закон, доколку 

се однесува до договорите за пренос на земјишта 
и заради што ше сз во- опште ств ен а сопственост ќе 
сз применуваат по истекот на три месеци од денот 
ка влегувањето во сила на овој закон. 

Член 74 
Озој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето бо „Службениот лист на ФНРЈ". 

291. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото' устрој-
ство на Федеративна Наѕродна Република Југос ла-
рија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Основниот закон за заштита на добитокот од зара-
зни болести, што го усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 11 јуни 
1954 година и на седницата на Соборот на произ-
водителите од 11 јуни 1954 година. 

ПР. бр. 19 
15 јуни 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Ероз-Тито, е. р. 
Претседател 

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

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ 

ГЛАВА I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заштитата на добитокот од заразните болести 

е обврска на земјоделските производители и на 
другите лица што чуваат добиток или учествуваат 
во прометот на добиток, како и на надлежните др-
жавни органи. 

Како заштита на добитокот во смисла на овој 
закон се смета спречувањето и отстранувањето на 
заразните болести што се вршат со преземање в е -
теринарно-санитарните мерки предвидени со овој 
закон.-

- Ветеринарно-санитарпите мерки предвидени со 
овој закон се применуваат на добитокот, животин-
ските продукти, суровини и отпадоци, како и на 
/фуги предмети со кои може да се пренесува за-
разна болест ВО' внатрешниот промет, при извозот, 
увозот или транзитот. 

Член 2 
Како добиток во смисла на овој закон се сме-

таат: копитарите (коњи, магариња, мазги, мули) и 
чапунхарите (говеда, биволи, овци, кози, свињи). 

Одредбите од овој закон се применуваат и на 
домашните птици (кокошки, мисирли, гуснрх, најки 
и други: домашни птици), како и на кучињата, мач-
ните, домашните зајаци, пчелите, свилените буби, 
рибите, раковите и дивината. 

Член 3 
По одредбите од овој закон се врши спречување 

и отстранување на свие зарази: 
1) Лигавката и шапот — Aphtзе epizooticae, 
2) Чумата ка ј говедата — Pes Из Lovina, 
3) Белодробната зараза ка ј говедата —• Pleuro-

pneumonia contagiosa bovum, 
4) Туберкулозата ка ј домашните животни — 

Tuberkulosis, 
5) Еруцелозата кај домашните животни — 

БгисеЗ ОЃ ' 
6) Црниот пришт (престрел) — Anthrax, 
7) Шуправецот — Gangraena emphysematosa, 
8) Хомера,почната се пт тихоми ја ка ј говедата л 

дивииата — Pasteurellosis bovum, 
9) Полово исипување ка ј котлите и гог. дд?,̂ :! —-

Exanthema coitale vesiculosum, 
10) Бесот — Lyssa, 
11) Сакагијата — Malleus, 
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12) Половата зараза ка ј коњите — Exanthema 
coitale paralyticum — Dourine, 

13) Заразната анемија ка ј коњите — Anaemia 
Snfectiosa equorum, 

14) Афричката сакагија — Lymphangioitis epi-
zootica, 

15) Чумата ка ј свињите — Pestis suum, 
16) Црвеницата (црвен ветер) ка ј свињите — 

Rhusiopathia suis, 
17) Заразната фатеност ка ј свињите — Menin-

goencephalomyelitis enzootica, 
18) Чумата ка ј птиците — Pestis avium, 
19) Колерата ка ј птиците — Cholera avium, 
20) Овчите сипаници — Variola ovina, 
21) Крастата ка ј копитарите, овците, козите — 

Scabies, 
22) Заразните болести ка ј пчелите — Acariosis, 

pestis apis, nosemosis, 
23) Заразните болести ка ј зајаците — Tularemia, 

Myxomatosis, 
24) Заразните болести ка ј рибите. 
Со прописи од сојузниот и републичките извр-

шни совети и извршните совети на автономните 
единици како и со прописите што ги донесува на-
родниот одбор на околијата (градот) во согласност 
со републичкиот извршен совет односно со извр-
шниот совет на автономната единица, може да се 
нареди да се преземаат мерките предвидени со овој 
закон за да се спречат и отстранат и други заразни, 
паразитни и одгледни болести ка ј добитокот, ако се 
појават тие или има опасност од нивната појава 
и ширење. 

Член 4 
Во смисла на овој закон се сметаат: 
1) како суровини сите составни делови на ж и -

вотинскиот труп во непреработена состојба, без об-
ѕир на нивната предопределеност; 

2) како продукти составните делови на живо-
тинскиот труп во пресна или преработена состојба 
што служат за храна за луѓето, како и јајцата, 
млекото и млечните продукти; 

3) како оцгадоци составните делови на живо-
тинскиот труп што не служат за храна за луѓето. 

Член 5 
Заради заштита од заразните болести ка ј до-

битокот и заштита на здравјето на луѓето, на соп-
ствениците, држателите и чуварите на добиток, на 
животински продукти, суровини и отпадоци како и 
на други предмети со кои може да се пренесува 
заразна болест можат да им се наложат определени 
обврски или да се одредат ограничувања во поглед 
на движењето, чувањето, лекувањето, употребата 
или прометот на добитокот, како и во поглед на чу-
вањето и употребата на животинските продукти, 
суровини, отпадоци и предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест ка ј добитокот. 

Ако е потребно може да се нареди ограничување 
движењето на лицата и уништување на поодделни 
или поголем број животни односно животински про-
дукти, суровини, отпадоци или други предмети со 
кои може да се пренесува заразна болест. 

Член 6 
Народниот одбор на околината (градот) е дол-

жен да ги спроведува сите ветеринарно-санитарни 
мерки предвидени со овој закон, да се грижи за 
нивното извршување, како и да ги осигурува сите 
ветеринарно-санитарни, сообраќајни и други сред-
ства за извршување на оние мерки што по одред-
бите од овој закон е должен да ги спроведува. 

Републичкиот орган надлежен за ветеринарство 
и Сојузната управа за ветеринарство должни се ЕО 
рамките на својата надлежност да преземаат мерки 
зџ заштита на добитокот од заразните болести на 
добитокот. 

Член 7 
Мерките предвидени со овој закон ги спрове-

дувд^Т во поглед на добитокот што служи за по-
требите на Југословенската народна армија орга-

ните на Југословенската народна армија, кои се 
должни да го известуваат надлежниот околиски 
(градски) ветеринарен инспектор за појавата на за-
разна болест или за сомнение дека има зараза како 
и за преземените мерки и за престанувањето на за-
разата. 

Органите на Југословенската народна армија и 
ветеринарните инспектори се должни едни на дру-
ги да укажуваат помош при спроведувањето на 
мерките пропишани со овој закон. 

Органите на Југословенската народна армија 
можат да преземаат за воени вежби и маневри само 
оној добиток за кој при прегледот ќе се утврди дека 
не болува од некоја заразна болест и дека не по-
текнува од заразено или загрозено подрачје. 

Член 8 
Ако физички или правни лица не ги извршат 

мерките што по одредбите од овој закон се должни 
да ги извршат, може да ги изврши народниот од-
бор на општината за нивна сметка. 

Ако народниот одбор на општината односно на 
око ли јата (градот) не ги изврши мерките што по 
овој закон е должен да ги изврши, тие мерки ќе 
ги изврши народниот одбор на сколи јата (градот) 
односно републичкиот орган надлежен за ветери-
нарство за сметка на народниот одбор на општи-
ната односно око ли јата (градот). 

Член 9 
Мерките за отстранување на опасна заразна бо-

лест ка ј добитокот ќе се применуваат се додека трае 
опасноста од таа зараза. 

Ке се смета дека заразата престанала по оздра-
вувањето, убивањето (колењето) или пцовисувањетз 
на последното болно животно, кога ќе помине вре-
мето на инкубацијата за заразата поради која мер-
ката била наредена и откога е спроведена завршната 
дезинфекција. 

Запирањето на мерките за заштита на добито-
кот од заразните болести наредени по одредбите од 
овој закон, го врши органот што ги наредил тие 
мерки, ако со актот за наредувањето на тие мерки 
но е одредено поинаку. 

Член 10 
Прометот на добитокот, на животинските про-

дукти, суровини и отпадоци, вклучувајќи ги тука и 
сите храните лим продукти од животинско потекло, 
како' и прометот на други предмети со кои може 
да се пренесува заразна болест, се наоѓаат под над-
зор на ветеринарната инспекција. 

Член 11 
Животните што се (болни од некоја заразна 

болест, или за кои се сомнева дека се разболени или 
дека можеле да се заразат не смеат да се пуштат 
во промет, а прометот на продубите, суровините 
и отпадоците што потекнуваат од такви животни 
може да се забрани или ограничи. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство пропишува во кои случаи и под 
кои услови може околискиот (градскиот) ветерина-
рен инспектор да позволи животните, продубите, 
суровините и отпадоците, споменати во овој член, 
да се пуштат во промет. 

Член 12 
Увозот, извозот и транзитот на добиток, на жи-

вотински продукти, суровини и други предмети со 
кои може да се пренесува заразна болест, се врши 
преку определени гранични места и железнички 
станици, морски, речни и воздухопловни приста-
ништа. 

Член 13 
Со цел да се отстрани чумата кај говедата и 

лигавката и шалот сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство може да формира 
екипи од ветеринарни лекари и друг ветеринарон 
персонал и да ги упатува на работа во определено 
подрачје, како и да побара од Државниот секретар 
за работи на народната одбрана да упати воени еди-
ници за блокирање на заразеното и загрозеното 
подрачје. 
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Член 14 
Средства за заштита на добитокот од заразните 

болести можат да се пуштаат во промет само по до-
бивена дозвола од надлежниот државен орган. 

Државните органи што вршат надзор над про-
метот на овие средства можат да го забранат нив-
ниот промет ако тие средства не им одговараат на 
условите од дозволата за пуштање во промет. 

ГЛАВА II 
СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАРА-

ЗНИТЕ БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ 
1. Ветеринарна контрола на внатрешниот промет на 

добитокот, животинските продукти и суровини 
а) К о н т р о л а н а п р е в о з о т 

Член 15 
Утовар, истовар и претовар на месото што се 

испраќа во друго место со железница, брод или со 
други превозни средства на јавниот сообраќај, се 
врши под контрола на околискиот (градскиот) ве-
теринарен инспектор. 

Член 16 
При превозот со железница, брод или авион, 

утовар, претовар и истовар на добитокот е позволен 
само на оние железнички станици, морски, речни 
и воздухопловни пристаништа кои имаат за тоа 
услови што ги пропишува сојузниот Државен се-
кретар за работи ка народното стопанство во со-
гласност со Генералната дирекција на Југословен-
ските железници, со Управата за поморство и ре-
мен сообраќај, односно со Управата за цивилно воз-
духопловство. 

При утоварот, истоварот и претоварот на ста-
ниците и пристаништата од претходниот став доби-
токот мора да го прегледа околискиот (градскиот) 
ветеринарен инспектор. 

Добитокот се испраќа вон подрачјето на око-
лијсла со превозни средства на патниот сообраќај 
по одобрение од околискиот (градскиот) ветерина-
рен инспектор. 

Околискиот (градскиот) ветеринарен инспектор 
ќе забрани превоз односно нема да издаде одобре-
ние за превоз ако утврди при прегледот дека до-
битокот болува од некоја заразна болест, дека по-
текнува од заразено или загрозено подрачје, или 
дека нема исправни пропратни документи. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе донесе поблиски прописи за 
начинот на утоварот, претоварот и истоварот на 
добитокот, како и за начинот за вршење контролата 
од овој и од претходниот член. 

Член 17 
Пратките на животински суровини и от па дондо 

како и на животински продукти одредени за про-
мет можат да се испраќаат од едно место во друго 
со железница, брод или со други превозни сред-
ства на јавниот сообраќај, ако кон пратката е при-
ложено уверение издадено од околискиот (градски-
от) ветеринарен инспектор дека потекнува од не-
заразени животни. 

Член 18 
Сите- превозни средства со кои се превозува до-

битокот, животинските продукти и суровини мораат 
по истотарот да бидат исчистени и дезинфицирани. 

Превозните средства на јавниот сообраќај мо-
жат да се употребат само по одобрение од околи-
скиот (градскиот) ветеринарен инспектор. 

Начинот за дезинфекција на превозните сред-
ства на јавниот саобраќај го пропишува сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство во согласност со Генералната дирекција на Ју-
гословенските железници, со Управата за помор-
ство л речен сообраќај и со Управата за цивилно 
Е Е• З/ У:Iоп л ог ство. 

Железничките претпријатија за превоз се дол-
е т и да ш одржуваат во ред железничките дезин-
фекциони стапици, утовар пите рамни и оборите за 
доб мт е::. 

б. К о н т р о л а н а п а з а р и з а д о б и т о к , 
п а н а ѓ у р и и и з л о ж б и 

Член 19 
Пазари за добиток, панаѓури и изложби можат 

да се одржуваат само на прописно уредено и од 
надлежниот народен одбор на општината (градот) 
определено место, а под надзор на околискиот (град-
скиот) ветеринарен инспектор. 

Без учество на околискиот (градскиот) ветери-
нарен инспектор не може да се врши лиценциран^© 
на добитокот. 

в) П а с о ш и з а д о б и т о к 
Член 20 

Сопственикот, држателот односно чуварот на 
добитокот е должен да има пасош за копитари и 
чапункари: 

1) ако добитокот го испраќа на подрачје на друга 
општина заради промена на живеалиштето; 

2) ако нема постојано живеалиште; 
3) ако добитокот го испраќа на пазар, панаѓур, 

изложба или натпревар; 
4) ако добитокот го испраќа со превозни сред-

ства; 
5) ако сопственоста над добитокот ја пренесува 

на друг; 
6) ако добитокот се коле на кланица или ако 

неговото месо е одредено за јавна потрошувачка. 
Со пасошот за добиток се докажува сопствено-

ста, потеклото и здравјето на добитокот. 
За испраќање добиток на сезонски заеднички 

пасишта потребна е потврда од ветеринарниот орган 
дека добитокот е здрав и дека потекнува од неза-
разено подрачје. 

Член 21 
Пасошите за добиток ги издава народниот од-

бор на општината (градот). 
Образецот на пасош за добиток, постапката за 

издавање и начинот за пренесување на пасошите, 
како и срокот за нивното важење, ги пропишува 
Сојузната управа за ветеринарство. 

г) В е т е р и н а р е н п р е г л е д н а . д о б и т о к о т 
з а к о л е њ е и н а м е с о т о , ж и в о т и н с к и т е 

п р о д у к т и и с у р о в и н и 
Член 22 

. На задолжителен ветеринарен преглед се под-
ложни: добитокот за колење, месото, продуктите од 
месо и сите хранителни продукти од животинско 
потекло одредени за јавна потрошувачка. 

Прр! колењето на говеда, биволи, коњи. магариња, 
мазги и мули ветеринарниот преглед е задолжите-
лен пред и по колењето'; без обѕир дали месото е 
одредено за јавна потрошувачка, за потреби на соп-
ственото домаќинство или за исхрана на животни. 

Кога се коле од нужда (присилно колење) пре-
гледот по колењето е задолжителен и кога месото е 
одредено за потребите на сопственото домаќинство. 

Член 23 
Добитокот се коле за јавна потрошувачка во кла-

ници или ча места опре делени и уредени нарочно за 
таа цел. Колењето ген м е н и ц а т а или определеното 
место за колење добиток е познолено сал.Ј кога се 
коло од нужда. 

Во местата каде што има кланица јадриот до-
биток (говеда, биволи и копитари) мооа да се коле 
па КЛЕ жицата иако месото е одредено за потребите 
на сопственото домаќинство. 

Член 24 
Во сите места во коишто редовно се коле доби-

ток, мора да има хигиенски уредена кланица. 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство донесува поблиски прописи за 
внатрешното уредување и работата, како и за начи-
нот за вршење ветеринарна контрола во индустри-
ските и експертните кланици. 
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Член 25 
Во работата на комисијата за ревизија на глав-

ните проекти за изработка на кланици и млекари, 
како и во работата на комисијата за технички пре-
глед на овие објекти, ќе учествува ветеринарен 
стручњак одреден од републичкиот орган надлежен 
за ветеринарство. 

Член 26 
Добитокот за колење, месото, продуктите од ме-

со и сите хранителни продукти од животинско по-
текло како и млекото и продуктите од млеко, ги 
прегледува околискиот (градскиот) ветеринарен ин-
спектор или ветеринарен лекар одреден од народ-
ниот одбор на охоли јата (градот). 

Во помали места каде што нема ветеринарен 
лекар, а во КОР! се коле добиток само за локални 
потреби, добитокот за колење и месото може да го 
прегледува и ветеринарен помошник одреден од на-
родниот одбор на околијата (градот) или друго лице 
од ветеринарниот помошен персонал оспособено за 
l o j преглед. 

Поблиски прописи за ветеринарниот преглед од 
членот 22 и од овој член донесува сојузниот Држа-
вен секретар за работи на народното стопанство во 
согласност со надлежните сојузни органи на здрав-
ствената служба. 

2, Ветеринарна контрола при увозот, извозот и тран-
зитот на добиток, животине!-:;! продукти и суровини 

Член. 27 
При увозот, извозот и транзитот добитокот, ж и -

вотинските продукти, суровини и другите предмети 
со кои може да се пренесува зараза се подложни на 
задолжителен преглед од ветеринарниот инспектор 
на граничната ветеринарна станица. 

Нема да се позволи увоз, извоз или транзит на 
дебито::, животински продукти, суровини и други 
предмети за кои при прегледот ќе се утврди дека 
се заразени или дека потекнуваат од заразено или 
загрозено подрачје, или за кои се сомнева дека мо-
желе патем да се заразат, ако не е предвидено пои-
наку со меѓународните договори. 

Добитокот, животинските продукти и суровини 
што се увезуваат, извезуваат или транзитираат мо-
раат да бидат снабдени со уверение за потеклото, 
здравјето и сопственоста на добитокот издадено од 
надлежниот орган во земјата извозница односно од 
надлежниот орган за ветеринарна служба во Југо-
славија. 

Член 28 
Железничките станици, морските, речните и во-

здухопловните пристаништа преку кои се врши 
граничниот промет се должни да му стават на распо-
лагале на ветеринарниот инспектор бесплатно про-
стории за вршење гранична инспекциска служба. 

Органите на царинската служба се должни да 
го известат веднаш граничниот ветеринарен (ин-
спектор за секоја стасана пратка од членот 27 на 
овој закон. 

Член 29 
За увоз и транзит на добиток, животински про-

дукти, суровини и други предмети со кои може да 
се пренесува заразна болест е потребна одделна 
дозвола од Сојузната управа за ветеринарство. 

Ако се појави во странство заразна болест и 
ако има опасност таа да се внесе во земјава, соју-
зниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство може, по предлог од Сојузната управа 
за ветеринарство, да го ограничи: или забрани уво-
зот од таква земја или транзитот низ Југославија 
на добиток, животински продукти и суровини, како 
и дрт :и предмети со кои може да се пренесе зара-
зна болест. 

ГЈерките предвидени во ОБОЈ член можат да се 
применат и на други видови животни што не се 
споменати во чл. 2 од овој закоп. 

Внесениот добиток за расплод мора да проведе 
.одредено време во карантин пред да му се предаде 

на примателот. Трошоците за сместувањето во ка-
рантин паѓаат на увозникот. 

Член 30 
Граничната ветеринарска служба ја раководи и 

организира Сојузната управа за ветеринарство. 
Сојузната управа ?а ветеринарство може за вр-

шењето ветеринарна инспекција при увозот, изво-
зот и транзитот да го овласти околискиот (град-
скиот) ветеринарен инспектор на онаа околија (град)' 
на чие подрачје се наоѓа граничната железничка 
станица односно граничното пристаниште. 

Член 31 
Органите на граничната служба и органите за 

внатрешни работи во граничната зона ќе го спре-
чуваат непозволениот премин на добитокот вон гра-
ничните ветеринарни станици. 

Добитокот што ќе премине на територијата на 
Југославија вон гранична ветеринарна станица и 
без одобрение органите од претходниот став ќе го 
задржат и веднаш ќе му го предадат на народниот 
одбор на општината (градот) на чие подрачје е фа-
тен добитокот, односно ќе преземат друга потребни 
мерки. 

Народниот одбор на општината (градот) на кој 
му е предаден добитокот ќе го стави добитокот во 
карантин и за тоа ќе го извести веднаш околискиот 
ветеринарен инспектор. 

Член 32 
Со цел да се спречи внесување опасни заразни 

болести ка ј добитокот, како што се литавката и 
шалот и чумата ка ј говедата од соседните земји, 
Сојузната управа за ветеринарство може да нареди 
извесен дел од границата на Југославија да се ста-
ви под постојан ветеринарно-санитарен надзор. 

Сојузната управа за ветеринарство може во 
граничните краеви да нареди и жигосување на до-
битокот и задолжително пријавување на секоја на -
станата измена во поглед на бројот и движењето 
на добитокот во тие краеви, 

3. Пријавување на појавата на заразна болест 
Член 33 

Кога ќе се појави заразна болест или кога ќе 
се појават знакови по кои може да се сомнева дека 
добитокот се разболел или пцовисал од заразна 
болест, сопственикот, држателот односно чуварот на 
добитокот, како и секој граѓанин што ќе го дознае 
тоа, е должен да му го пријави тоа веднаш на на-
родниот одбор на општината односно градот. 

Ке се смета дека е во прашање заразна болест 
и во случај кога меѓу добитокот на ист двор, обор 
или стадо се . по јават едноподруто два или повеќе 
случаи на оболување со исти или слични знакови 
или кога ќе настапи брзо пцовисување на добито-
кот без видлива причина. 

Сопственикот, држателот односно чуварот на 
добитокот е должен да го оддели веднаш здравиот 
од заразениот добиток или од добиток за кој 
се сомнева дека е заразен и здравиот добиток да го 
држи одвоено до ветеринарниот преглед. 

Сопственикот, држателот односно чуварот на 
добитокот е должен да му го пријави веднаш, а на ј -
доцна во срок од 12 часа на народниот одбор на оп-
штината (градот) пцовисувањето на добитокот, а за 
добитокот што се наоѓа на високо-планински паси-
шта тоа да го пријави најдоцна во срок од 24 часа 
од пц опишувањето на добитокот. ' 

Лицата од претходниот став се должни да го 
запалат трупот од пцовисаното животно до доаѓа-
њето на ветеринарниот лекар. 

Член 34 
Народниот одбор на општината (градот) е дол-

жен веднаш по приемот на пријавата од ст. 1 на 
претходниот член да го извести околискиот (град-
скиот) ветеринарен инспектор за појавата на зара-
зна болест или за сомнение дека се појавила зара-
зна болест, и да преземе потребни мерки од членот 
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37 на овој закон, како и меркји трупот од пцови-
сан ото животно да се запази до доаѓањето на вете-
ри;; а. р ни от ле к а р, 

Член 35 
Народниот одбор на око ли јата (градот) е дол-

жен да ги извести веднаш сите одбори на општи-
ните, железничките станици, морските и речни при-
станишта, стопанските организации што се зани-
маваат со производство и промет на животински 
продукти, командите на воените единици и другите 
заинтересирани установи на своето подрачје, катш 
и народните одбори на соседните околии за поја-
вата на заразна болест и за преземените мерки. 

Органот од претходниот став ќе го извести за 
појавата на заразна болест и за преземените мерки 
републичкиот орган надлежен за ветерина рство, 
како п ветеринарните научно-истражувачки и бак-
териолошки заводи и дијагностички станици на 
сакато подрачје. 

За појавата на заразните болести, лигавката и 
планот, чумата ка ј говедата, белодробната зараза 
к а ј говедата, сакагијата, дурииата и заразната ане-
мија ка ј коњите, како и туларемијата и миксома-
тозата, народниот одбор на околијата (градот) ќе ја 
извести веднаш (со телеграма, по телефон) и непо-
сред но Сојузната управа за ветеринарство. 

По укинувањето на наредените мерки народ-
ниот одбор на околија та (градот) ќе ги извести за 
тоа сите органи, устане ви и организации што ги 
известил и за наредувањето на тие мерки. 

Член 36 
Во случаи кога се со прашање заразни и пара-

з и т и болести што можат да се пренесат и на луѓе, 
народниот одбор на околијата (градот) ќе ја изве-
сти и околиеката (градската) санитарна инспекција. 

По утврдувањето на таква болест кај луѓето, 
органите на санитарно-хигиенската служба се дол-
жни да го известат за тоа веднаш надлежниот ве-
теринарен инспектор. 

4. Мерки за отстранување иа заразната болест 
Член 37 

.Лко се утврди дека добитокот е заразен или 
има сомнение дека можел да се зарази, се наредува 
I;; дао јун ање, обележување и затворање на так"-в 
добиток. 

Затворање добиток се наредува и во случаи 
кога треба да се утврди здравствената состојба на 
добитокот што се дотерува од заразено или загро-
зено подрачје (карантин). Траењето па карантинот 
се определува на времето што му одговара на лнку-
бапиениот период на заразната болест поради која 
се става добитокот во карантин. 

Престанок на карантинот може да се нареди 
ако за време на инкубациониот период за заразната 
болест поради која е нареден карантинот не се 
утврдени знакови на заразната болест. 

Член 33 
Кога има опасност од заразна болест и додека 

трае таа опасност може да се забрани или огра-
ничи, според природата на болеста и големината 
на опасноста, на заразеното и загрозеното подрачје 
прометот на добиток, животни, животински про-
дукти, суровини и отпадоци, како и други предмети 
со кои може да се пренесува заразната болест. 

Во случаите од претходниот став може да се 
забиени одржување пазари (панаѓури), изложби и 
натпревари во заразените места и најблиската око-
ЈТТ "А, и тоа за сиот добиток или само за поодделни 
ЕИ,ТГ~ЗИ добиток, 

Член 39 
Кога има опасност од заразна болест која игда 

г" а и еп на епизсотија и додека трас таа опасност, 
г " 1 според природата на болеста и големината на 
е. - ч е т а да се нареди забрана или ограничување 

. -е^ето на добитокот и на луѓето на заразе-
г -а ч загрозеното подрачје, и тоа: 

1) за творење сите болни животни на заразеното 
гг -тг^ јо ; 

2) забрана да се движи добитокот од едно ме-
сто во друго во заразеното или загрозеното под-
рачје, како и забрана да се движи ед з а р а з н о жо 
или загрозеното во незаразено подрачје и обрнато; 

3) забрана да се продава добиток за вее:.:; -
жСи и маневри од заразеното и загрозеното под-
рачје; 

4) забрана или ограничување употребата и ис-
користувањето на добитокот на заразеното и загро-
зеното подрачје; 

5) попис на добитокот на заразеното и загрозе-
ното подрачје, а по потреба и жигосување на до-
битокот; 

6) карантин и сортирање на безстопанстЕенп ку-
чи in а ; 

7) ограничување движењето на лицата што до-
аѓаат во допир со заразен добиток или со добиток 
за кој се сомнева дека е заразен; 

8) забрана на лицата што живеат во заразеното 
подрачје да се движат вен тоа подрачје; 

9) забрана да се изнесуваат од заразеното под-
рачје животински продукти и суровини, како и 
други предмети со кои може да се пренесува за-
раза ; 

10) забрана да се коле добитокот во заразеното 
подрачје без одобрение од околискиот (градскиот) 
ветеринарен ин електор; 

11) ограничување и забрана да се превезат лица 
со средствата на јавниот сообраќај на заразеното и 
загрозеното подрачје. 

Член 40 
Границите на заразеното и загрозеното подрач-

је ги одредува сојузниот и републичкиот државен 
секретар за работи на народното стопанство одно-
сно секретарот за работи на стопанството на авто-
номната единица, како и народниот одбор на око-
лината (градот). 

Член 41 
Убивање (колење) на болен добиток или доби-

ток за кој се сомнева дека е заразен може да се 
нареди ако нема можност да се отстрани заразата 
со примена на другите мерки пропишани со оној 
закон. Пред убивањето ќе се изврши проценка на 
сродноста на добитокот. 

Убивањето односно колењето се врши под над-
зор од надлежниот ветеринарен инспектор и на 
местото што ќе го определи тој. За извршеното 
убивање односно колење мора да се состави запи-
сник. 

Искористување на животинските трупови или 
нивни делови за технички цели може да се Ерши 
само на начинот и под условите што ќе ги пропише 
сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство. 

Член 42 
Секое место (населба) или повеќе помали места 

заедно мораат да имаат уредено место за закопу-
вање на животинските трупови или уреди и по-
стројки за нештетно отстранување на труповите и 
отпадоците, како и за тоа потребни превозни сред-
ства. 

Народните одбори на општините и град ог.:* те 
должни се да се грижат за одржувањето на гог. • 
сторите за закопување животински трупови кап ^ и 
за 1 оа труповите од пцо вис аните или поради зале-за 
ублажените животни веднаш да се уништат или на 
друг начин да се сторат поштетни. 

Член 43 
Шталите, оборите, дворовите, пасиштата, под-

лата и другите места на кои се наоѓал болен доби-
ток, како и предметите што биле во допир со таков 
добиток мораат да се чистат и дезинфицираат штом 
ќе се појави заразата, во текот на нејзиното тргале 
и по нејзиниот престанок. 

Чистењето и дезинфицирањето се вршат по 
упатства и под надзор на органите на ветеринар-* 
ната служба. 
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Член 44 
Времено затворање односно забрана да се упо-

требуваат штали, пасишта, ветеринарни станици, 
одгледувалишта, гоилишта и збиралишта за доби-
ток ќе се нареди во случај ако се појави зараза кај 
добиток што бил сместен во тие објекти, и ако има 
опасност заразата од пив да може понатаму да се 
пренесе. 

Член 45 
Времено запирање на работата во претпријати-

јата за преработка на животински продукти и су-
ровини. како и времено запирање на работата во 
магацините за животински продукти и суровини, 
може да се нареди ако БО просториите на овие прет-
пријатија или магацин,и биле сместени продукти и 
суровини од добиток болел од заразна болест, или 
ако претпријатието се наога на заразено или загро-
зено подрачје. 

5. Наредување мерки за спречување и остручу-
вање на заразата 

Член 46 
Мерките што се однесуваат до поодделни фи-

зички и правни лица се наредуваат со писмено ре-
шение што го донесува ветеринарниот инспектор, 
ако со одредбите од овој закон не е овластен за тоа 
некој друг орган. 

Ако ветеринарниот инспектор не може на са-
мото место да издаде решение, ќе нареди веднаш 
писмено потребни мерки, а во срок од три дека ќе 
издаде решение за тие мерки. 

Решението од ветеринарниот инспектор мора 
да биде образложено. 

Член 47 
Мерките што треба да се применат на поголем 

број физички и правни лица на извесно подрачје 
се наредуваат со наредба. 

Наредбата за мерките од претходниот став ја 
изда за народниот одбор на око лиј ата (градот), се-
кретарот за работи на стопанството на автономната 
единица, републичкиот и сојузниот државен секре-
тар за работи на народното стопанство. 

Мерката од чл. 45 на овој закон ја наредува на-
родниот одбор на око лиј ата (градот) со решение. 

Член 48 
Наредбите за мерките за спречување и отстра-

нување на заразните болести што ги донесуваат ре-
публичките и сојузните органи, се објавуваат во 
службениот весник или на друг обичаен начин. 

Наредбите за пописот и жигосувањето на д ^ " -
токот, карантинот и сортирањето на кучињата, пре-
вентивното бележење и дијагностичките ност: оги 
што ги издаваат републичките и сојузните органи 
ќе се објават најмалку пет дена пред да почне 
спроведувањето на тие мерки. Во истиот срок PI на-
родниот одбор на око лиј ата (градот) е должен сво-
јата наредба за преземањето на овие мерки да ја 
објави на обичаен начин. 

Народниот одбор на охолпјата, градот и општи-
ната е должен па содржината на наредбите од ре-
публичките и сојузните органи од овој член да ги 
Запознае заинтересираните лица на обичаен наемни 

6. Делжноети иа органите за внатре!;?*??« работи 
Ч л е н 49 

Оораните за внатрешни работи се должни на 
нападниот одбор на општината, на око,.- мг-ног ве-
теринарен инспектор и па другите органи по нивно 
бан мое да им укажат помои! при затворањево на 
добитокот, ограничувањето прометот на добитокот, 
забраната да се движи добитокот и луѓето во за-
разеното џ загрозеното подрачје, како и при. спро-
ведувањето на cpiTt? други мерки предвидени со стој 
закон. 

Кога има опасност заразата да се прошири • и 
Инаку да настапи голема штета, органот за i ок-
ретни работи е должен да му укаже прмеш но ор-
ганот што ги спроведува мерките предните тп со 
овој закон и по негово непосредно барање 

Член 50 
Органите за внатрешни работи се должни во 

поглед на исправноста на пасошите за добиток и 
иропратните ветеринарно-санитарни документи да 
io контролираат гонењето на добитокот, како и ис-
праќањето на животните со превозните средства на 
патниот сообраќај. 

Ако при овој надзор утврдат дека добитокот 
со гони или пренесува без пропратни докуме^тк 
(пасоши), или дека добитокот се гони без одделна 
дозвола или се пренесува со средствата на патниот 
сообраќај од заразено или загрозено подрачје, ор-
гани ао за внатрешни рабо н! се должни да го задр« 
жат таквиот добиток и за тоа да го известат над-
лежниот народен одбор на општината (градот), а вр 
итни случаи и околискиот ветеринарен инспектор. 

7. Отштета и трошоци 
Член 51 

За добитокот што е убиен или заклан поради 
извршувањето на мерките од чл. 41 ст. 1 на OB'bj 
закон на сопствениците им припаѓа отштета под 
условите предвидени со одделни прописи 

Отштетата не припаѓа за убиен или смилан до-
биток : 

1) ако сопственикот односно држател-? навре-
мено не му поднел пријава на народниот одбор на 
општината за појавата на заразата; 

2) ако не е извршено превентивно™ бележење 
на добитокот наредено од надлежниот орган; 

3) ако го дотерал добитокот без одобрение од 
надлежниот орган од незаразено во заразено или 
загрозено подрачје; 

4) ако добитокот без одделна дозвола го дотерал 
од заразено или загрозено подрачје во незаразено; 

5) ако добитокот е заразен за тоа што сопстве-
никот односно држателот не се придржувал кон 
другите одредби на овој закон со кои се пропи-
шани обврските за нив. 

Сојузниот извршен совет ќе ги поспите усло-
вите под кои припаѓа отштетата за добитокот што е 
убиен односно заклан поради извршувањето на мер-
ките од чл. 41 ст. 1 на овој закон, како и постапката 
за утврдување на оваа отштета. 

Отплатата за штетата што ќе стане при спро-
ведувањето на мерките од чл 41 ст. 1 па овој закон 
ја исплатува за сметка на својата претсметка на 
приходите и расходите органот што ја наредил таа 
мерка. 

Со прописи на Сојузниот извршен совет и со 
закон на народната република може да се определи 
на оштетеното лице да му припаѓа отштета и за 
штетата што ќе стане поради извршувањето на дру-
гите мерки наредени врз основа па слој закон со 
сојузни прописи односно со прописи на републич-
ките органи и со прописи на народниот одбор на 
околијата (градот). 

Член 52 
Сопственикот односно држателот на добитокот 

е должен да ги сноси трошоците околу поштетното 
отстранување на труповите и отпадоците, скелу из-
двојувањето, затворањето, одгледувањето и лекува-
њето на добитокот, како и трошените околу чисте-
њето и набавката на дезршфенцнони средства со 
цел да се дезинфицираат оборите и пасиштата на 
него? пот имот. 

Сопственикот односно држателот на добитокот 
е должен да даде работна сила, алат и прибор за 
чистењето и дезинфекцијата што се врши на него-
виот имот. 

Член 53 
Трошоците што ќе стапат поради применувањето 

на мерниве поп превозот, увозот, извозот или тран-
зитот на добиток, животински продукта!, суровини, 
отпадоци и други предмети ги сноси испраќачот, 
извозникот от/ооомо увозникот. 

Член 54 
Трошените што ќе станат при извршувањето на 

метрите наредени по одредбите ед свој закон, освен 
трошоците од чл. 52 и 53 ги сносат, и тоа: 
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1) народниот одбор на околината (градот), тро-
шоците за спречување и отстранување на: бесот, 
црниот пришт, шушкавецот, сакаш јата, афричката 
сакагија, црвеницата, крастата, чумата к а ј свињите, 
чумата и колерата ка ј птиците и заразните болести 
ка ј пчелите, туларемијата и миксоматозата; 

2) органите на автономните единици и републич-
ките органи надлежни за ветеринарство трошоците 
за спречување и отстранување на: лигавката и ша-
лот, чумата ка ј говедата, туберкулозата и бруцело-
зата на домашните животни, белодробната зараза 
к а ј говедата, хеморагичната септикемија ка ј гове-
дата и дшзината, половото исипување ка ј коњите 

' и говедата, половите зарази ка ј коњите (дурината) 
; заразната анемија ка ј коњите, заразната фатеност 

к а ј свињите и овчите сипаници. 
Со сојузни и републички прописи односно со 

прописи на автономната единица може, ако е по-
требно, да се определи, трошоците на превентивното 
бележење на животните против извесни: зарази да 
ги сн5сат нивните сопственици, односно држатели. 

Народниот одбор на околијата (градот) е дол-
жен да ги сноси трошоците околу дијагностицира-
њето на заразата, без обѕир која зараза е во пра-
шање. 

ГЛАВА III 
КОНТРОЛА НА ПРОМЕТОТ НА БИОЛОШКИ 

ПРЕПАРАТИ И ЛЕКОВИ 
Член 55 

За увоз, извоз и пуштање во промет на биоло-
шки препарати, живи вакцини, лекови и дијагно-
стички средства за ветеринарна употреба потребна 
е дозвола од Сојузната управа за ветеринарство. 

Дозволата за пуштање во промет на средствата 
од претходниот став може да се издаде само за 

; оние биолошки препарати, живи вакцини, лекови и 
дијагностички средства што покажале поволни ре-

! зултати при хемиското, фармакогностичкото, био-
I 'лошкото и клиничкото испитување извршено во ве-

теринарна научна установа овластена за тие испи-
тувања од Сојузната управа за ветеринарство. 

Член 56 
Сојузната управа за ветеринарство ќе го објави 

во „Службениот лист на ФНРЈ" списокот на био-
лошките препарати, живите вакцини, лековите и 
дијагностичките средства за кои е издадена дозвола 
за пуштање во промет. 

Дозволата важи за времето додека биолошките 
препарати, живата вакцина, лекот и дијагностич-
кото средство со својот состав, со својството и деј-
ството ги исполнуваат условите врз основа на кои 
е издадена дозволата. 

Член 57 
Биолошките препарати, живите вакцини, ди-

јагностичките средства и лековите за ветеринарна 
употреба што се пуштаат во промет треба да носат 
ознака „за ветеринарна употреба". 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе донесе поблиски прописи за 
контролата, пакувањето, прометот и употребата на 
биолошките препарати, живите вакцини, дијагно-
стичките средства и лековите за ветеринарна упо-
треба. 

ГЛАВА IV 
ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 58 
Ветеринарна инспекција вршат ветеринарните 

инспектори што се службеници на соодветните ор-
гани на државната управа, на народните одбори на 
околиите (градовите), на автономните единици, на 
републичките и сојузните органи надлежни за ве-
теринарство. 

Гранична ветеринарна инспекција вршат вете-
ринарните инспектори на Сојузната управа за ве-
теринарство. 

Член 59 
За вршење на ветеринарната инспекција може 

.да биде назначен и хонорарен инспектор меѓу ли-

цата што располагаат со пропишаното, стручно 
образование и што се на работа во некоја 
нарна установа, а вршење поодделни р а б ф и од ве-
теринарната инспекција може да им се довери и на 
поодделни ветеринарни лекари. 

Член 60 
Ветеринарниот инспектор мора да има завршен 

ветеринарен факултет, положен државен стручен 
испит и најмалку три години ветеринарна пракса. 

Член 61 
При вршењето на ветеринарната инспекција 

инспекторот мора да има одделна легитимација со 
која се утврдува неговото својство на ветеринарен 
инспектор. 

Одредбите од овој член се однесуваат и до хо-
н о р а р и т е ветеринарни инспектори, како и до вете-
ринарите на коишто им е доверено вршење на . по-
одделни работи од ветеринарната инспекција. 

Член 62 
Ветеринарниот инспектор врши следни работи: 
1) непосредно го контролира извршувањето на 

прописите и ветеринарно-санитариите мерки пред-
видени со овој закон; 

2) врши постојан надзор над прометот на доби-
токот и средствата за заштита на добитокот од за-
разните болести; 

3) донесува решенија за мерките за заштита на 
добитокот што се однесуваат до поодделни празни 
и физички лица; 

4) издава уверенија за здравствената состојба 
на добитокот (член 27 ст. 3); 

5) врши надзор над работата на ветеринарните 
лекари на подрачјето на око ли јата (градот) во по-
глед на спроведувањето на мерките предвидени со 
овој закон; 

6) му поднесува извештаи за својата работа на 
органот на кој му е одговорен и му укажува на 
проблемите што ќе се јават при вршењето на ин-
спекциската служба; 

7) врши и други работи што му се ставени во 
должност со овој закон или со одделни прописи. 

Добитокот и предметите со кои може да се пре-
несува заразна болест а кои се увезуваат, извезу-
ваат или транзитираат ги прегледува ветеринарниот 
инспектор овластен за тие работи. 

Ветеринарниот инспектор е должен веднаш 
штом ќе прими пријава за појавување на заразна 
болест или за сомнение дека се појавила зараза, или 
штом на друг начин ќе дознаа за појавувањето на 
заразата, да излезе на самото место и да го прегле-
да заразениот добиток односно добитокот за кој се 
сомнева дека е заразен, и да нареди потребни 
мерки. 

Член 63 
При вршењето на работите од чл. 62 на овој за-

кон ветеринарниот инспектор е овластен: 
1) да прегледува добиток, животински продукти 

и суровини, пропратни документи при прометот на 
добиток, како и сите места каде што добитокот и 
животинските продукти, суровини и отпадоци се 
чуваат, преработуваат, сместуваат и пуштаат во 
промет; 

2) во поглед на примената на прописите и мер-
ките предвидени со овој закон и со прописима до-
несени врз основа на него да поегледува рабе-.'!и 
генији и документи што овозможуваат ут?ид г.о г,а-
богењсто на стопанската организацииј п, на дигна н-
ниот орган или установа, како и да крши к о ш ; о л а 
во таа цел над работата на сит* стопански органи-
зации, земјоделски стопанства и поодделни лица, 
државни органи и установи; 

3) кога при вршењето на контролата ќе утврди 
дека ка ј стопанските организации, установите, зем-
јоделските стопанства и ка ј поединци прописите 
или мерките пе се воопшто или не се правилно 
применете! односно извршени, да нареди со писмено 
решение утврдената неправилност да се отстрана 
односне- наредената мерка да се изврши, опреде}|у-
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Бајки срок во кој треба тоа да се изврши, односно 
да нареди и примена на други мерки, ако се тие 
предвидени за таков случај во прописите што по-
стојат а за применувањето на тие мерки не е над-
лежен некој друг орган; 

4) да сослушува, кога е тоа потребно, одговорни 
лица и сведоци, како и да ги користи научните 
установи и стручњаци за вештачење. 

Член 64 
Физичките и правните лица чијшто добиток и 

предмети споменати во чл. 2 и 4 од овој закон се 
подложни на ветеринарна контрола должни се да 
му позволат на ветеринарниот инспектор преглед 
и да му го овозможат вршењето на контролата, да 
му даваат потребни известувања, како и да му ста-
ват на располагање потребна количина животински 
продукти или суровини заради испитување. 

Лицата од претходниот став се должни да по-
стапуваат по стручните упатства од ветеринарниот 
инспектор што се однесуваат до отстранувањето на 
заразата. 

Член 65 
Кога ветеринарниот инспектор ќе утврди дека 

надлежниот државен орган не презел се' она што 
е потребно со цел да се спроведат прописите или 
мерките на повисоките органи, или дека не ги из-
вршува правилно, ќе го предупреди тој орган за 
утврдените неправилности, и за тоа ќе го извести 
органот во чиј состав се наоѓа, како и органот во 
чиј состав е државниот орган при кој е утврдена 
неправилноста. 

Ветеринарниот инспектор на републичкиот или 
сојузниот орган надлежен за ветеринарство може 
при вршењето на инспекцијата да побара од народ-
ниот одбор на око ли јата (градот) да ги преземе мер-
ките пропишани со овој закон. 

Член бб 
Кога утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, повреда или прекршок, ветеринарниот 
инспектор ќе поднесе пријава до надлежниот орган 
заради започнување постапка. 

Јавниот обвинител до кој е поднесена пријава 
е должен да го извести подносителот на пријавата 
за резултатот на кривичната постапка, а државната 
арбитража што е надлежна за постапката по повре-
да, како и органот надлежен за водење на админи-
стративно-казнената постапка се должни на под-
носителот на пријавата да му упатат по еден при-
мерок од своето решение. 

Член 67 
Сојузната управа за ветеринарство има право 

да бара: 
1) од републичките ветеринарни инспектори и 

од ветеринарните инспектори на автономните еди-
ници да и* поднесуваат редовни извештаи за врше-
њето контролата над применувањето на сојузните 
ветеринарно-санитарни прописи и мерки; 

2) од републичките ветеринарни инспектори, од 
ветеринарните инспектори на автономните единици 
и од околиските и градските ветеринарни инспек-
тори да извршат определени работи од надлежно-
ста на сојузните ветеринарни инспектори и за тоа 
да и' поднесат извештај, како и да бара од нив да 
и' поднесуваат извештаи за извршувањето пооддел-
ни поважни задачи од нивната надлежност. 

Член 63 
Против решението од околискиот (градскиот) 

ветеринарен инспектор може да се подаде жалба 
до републичкиот орган на управата надлежен за 
ветеринарство. 

Против решението што во прв степен го донел 
републичкиот или сојузниот ветеринарен инспек-
тор има место на жалба до републичкиот односно 
сојузниот државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Жалбата се подава во срок од 1*5 дена од денот 
на приемот на решението. 

Жалбата не го одложува извршувањето на ре-
шението, но органот што го донел првостепеното 
решение може врз основа на образложено барање 
од жалителот да го одложи извршувањето, ако-
нема опасност заразата да се прошири, 

ГЛАВА V 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Со парична казна до 200.000 динари или со за-

твор до шест месеци ќе се казни тој што ќе пупин 
во промет добиток за кој знаел или можел да знае 
дека е заразен, или ќе пушти во промет животински 
продукти, суровини или отпадоци чијшто промет 
врз основа на овој закон е забранет. 

Член 70 
Стопанска организација и установа со самостој-

но финансирање ќе се казни со панична казна од 
20.000 до 1,000.000 динари: 

1) ако го стори дејствието од претходниот член; 
2) ако пушти во промет или употреба ветери-

нарни лекови, биолошки препарати и дијагностички 
средства за кои не е издадена дозвола, или ако 
пушти во промет ветеринарни лекови, биолошки 
препарати и дијагностички средства што не им од-
говараат на условите од дозволата за пуштање во 
промет; 

3) ако не постапи по прописите од надлежниот 
државен орган со кои се наредуваат врз основа на 
овој закон мерките за спречување или отстрану-
вање на заразните болести, а особено ако не по-
стапи по наредбите со кои се ограничува или за-
бранува прометот на добиток, и со тоа дојде до 
ширење на заразата. 

За дејствијата од точ. 2 на Нретходниот став ќе-
се казни со парична казна до 100.000 динари и одго-
ворното лице во стопанска организација и во уста-
нова со самостојно финансирање. 

Член 71 
Стопанска организација и установа со самостој-

но финансирање ќе се казни за прекршок со па-
рична казна од 10.000 до 200.000 динари: 

1) ако не му пријави веднаш на народниот од-
бор на« општината или градот појава на зараза или 
појава на знакови по кои можела да знае дека до-
битокот е болен или пцовисал од зараза; 

2) ако при превозот на добитокот врши утовар, 
претовар или истовар без преглед од ветеринарниот 
инспектор, или ако превозува добиток со превозни 
средства на патниот сообраќај без одобрение од ве-
теринарниот инспектор или ако превозното средство-
на јавниот сообраќај пред да се товари добитокот, 
животинските продукти, суровини и отпадоци зара-
ди превоз не ќе ги исчисти и дезинфицира; 

3) ако коле добиток за јавна потрошувачка вон 
определенето место за колење добиток, или ако до-
битокот или месото од чл. 22 на овој закон не го 
подложи на ветеринарен преглед; 

4) ако не постапи по прописите од надлежниот 
државен орган по кои се наредуваат мерките за 
отстранување и спречување на заразните болести, 
а поради тоа не дошло до ширење на заразата; 

5) ако го пречи извршувањето на мерките за 
отстранување и спречување на заразните болести, 
наредени врз основа на овој закон, или ако на вете-
ринарниот инспектор не му стави на располагање 
потребна количина продукти или суровини заради 
испитување, или не му даде г&>требни или му даде 
неточни известувања, или ако на друг начин го 
пречи вршењето на контролата од страна на вете-
ринарниот инспектор. 

За дејствијата споменати во претходниот став 
ќе се казни со парична казна до 50.0С0 динари и од-
говорното лице во стопанска организација и ва» 
установа со самостојно финансирање. 
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Член 72 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни: 

за прекршок физичко лице што ќе стори некое од 
дејствијата од точ. 1—5 на претходниот член. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
ЗЈ прекршок: 

1) сопственикот односно држателот на добиток 
што во определениот срок не ќе му пријави на на-
родниот одбор на општината (градот) пцовисување 
на добиток (чл. 2 ст. 1), или кој не пријави пцози-
сување на другите животни од чл. 2 ст. 2 на овој 
закон, ако има знакови по кои можело да се сом-
нева дека постои зараза; 

2) физичко лице што нема пасош за добиток 
за копитари и чапункари односно потврда од вете-
ринарниот орган во смисла на одредбата од членот 
20 на овој закон. 

За прекршоците од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари. 

Член 73 
За водење на постапката по делата од чл. 69 на 

овој закон надлежни се редовните судови по од-
редбите од Законикот за кривичната постапка. 

За постапката по повредите од чл. 70 на овој 
Закон надлежни се во прв степен окружните др-
жавни арбитражи а по жалбата против решенијата 
на окружната арбитража решава во втор степен 
републичката односно покраинската државна ар-
битража. Жалбата се подава во срок од 15 дерт од 
денот иа приемот на решението. 

Доколку тоа со одредбите од претходниот став 
ке е определено, на повредите од чл. 70 на овој 
закон согласно ќе се применуваат материјалноправ-
ните и формалноправните одредби што важат за 
повредите на прописите со кои се предвидени каз-
нените мерки за стопанските организации, а по кои 
за постапката се надлежни државните арбитражи. 

По прекршоците од чл. 71 и 72 на овој закон 
административно-казнената постапка се води по 
одредбите од Основниот закон за прекршоците. 

Член 74 
Покрај казните за повредите од чл. 70 и за 

прекршоците од чл. 71 и чл. 72 ст. 1 од овој закон 
може спрема сторителот да се изрекне и заштит-
ната мерка одземање на предметите со кој е* сторен 
прекршокот. 

ГЛАВА VI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Со прописи на Сојузниот извршен совет може 

да се определи кои заразни болести се сметаат како 
особено опасни, како и одделни мерки за спречу-
вање и отстранување на тие заразни болести. 

Член 76 
Сојузната управа за ветеринарство може да из-

дава упатства за вршење на ветеринарната служба 
со цел да се спречуваат и отстрануваат заразните 
болести како и со цел да се извршуваат мерките 
предвидени со овој закон. 

Член 77 
Со цел на научно истражување републичката 

управа за ветеринарство може, во согласност со Со-
јузната управа за ветеринарство, да им позволи на 
научните установи да отстапуваат од применува-
њето на поодделни мерки предвидени со овој закон. 

Научните установи на кои им е издадена до-
зволата по претходниот став должни се да ги пре-
земаат^ сито потребни мерки за осигурување зараз-
ните болести да не се пренесуваат* вон нивните 
работни простории. 

Член 78 
Околиските ветеринарни станици, ветеринап-

ните HiicniTVTH, бактериолошките и дијагностич-
ките станици, ветеринарните болници, ветерина-
рите на стопанските организации и ветеринарите 
што вршат ветеринарни работи како самостојно 
занимање, доли:ни се по одредбите од оео1 за чоп да 

ги вршат работите на спречувањето и отстранува-
њето^ на'заразите што ќе им ги доверат органите на 
ветеринарната инспекција. 

Член 79 
Народните одбори на градските општини со од-

делни права ги имаат на подрачјето на градската 
општина сите права и должности што според одред-
бите од овој закон ги имаат народните одбори на 
околиите (градовите) на подрачјето на око лиј ата 
(градот). 

Член 80 
Работите од чл. 3 ст. 2 на овој закон што му се 

доверени на народниот одбор на око ли јата (градот) 
ги врши народниот одбор во седница, работите од 
чл. 40 ст. 1, чл. 45 и чл. 47 ст. 2 од овој закон ги 
врши народниот одбор на око ли јата (градот) во сед-
ница или советот за стопанство на народниот одбор, 
а другите работи ги врши секретаријатот (одделе-
нието) на народноит одбор надлежен за работи по 
ветеран ар ството. 

Член 81 
За време од три години по влегувањето во сила 

на овој закон можат по исклучок од одредбата на 
чл. 60 од овој закон, да се назначуваат за вршење 
на работите на ветеринарната инспекција ветери-
нари со завршен ветеринарен факултет кои немаат 
три години (ветеринарна пракса или "положен држа-
вен стручен испит. 

Член 82 
Одредбите од овој закон што се однесуваат до 

сопствениците и држателите на добиток се приме-
нуваат и до органите на управувањето. 

Член 83 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
1) Уредбата за сузбивање полната зараза Му-

рина) ка ј копитари („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/47); 

2) Уредбата за отклонување и спречување на 
зарази на добитокот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/48 и 16/49). 

Додека не се донесат нови прописи остануваат 
во сила: 

1) Правилникот за преглед на добитокот за ко-, 
лење и на месото и за ветеринарна контрола на 
животните прехрани од животинско потекло 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/52), и 

2) Правилникот за пасошите за добиток („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 7/51 и 56/51). 

Член 84 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

292. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 

еа основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Основниот закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 
јуни 1954 година и на седницата на Соборот на про-
изводителите од 11 јуни 1954 година. 

ПР. бр. 18 
15 јуни 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е, р. 
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ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заштита на растенијата од болести и штетници 

е обврска на земјоделските производители и на 
Другите лица што држат растенија или учествуваат 
во* прометот со растенија, како и на надлежните 
државни органи. 

Како заштита на растенија во смисла на овој 
закон се смета преземање мерки за спречување и 
отстранување на растениските болести и штетници 
(мерки за заштита на растенијата), и вршење над-
зор на државните органи над спроведувањето на 
тие мерки и над прометот со средствата за заштита 
на растенијата. 

Член 2 
Како растенија во смисла на свој закон се сме-

таат: живите растенија, растениски^ делови и пло-
дови. 

Бо смисла на овој закон како растениски бс ло-
сти се сметаат оболенијата на растенијата од габно, 
бактерија лио и вирусно потекло, како и паразит-
ните цветници, а како растениски штетници се сме-
таат штетните инсекти, пајаци, нематоди, штетни 
циц ал ци и штетни птици. 

Со посебни прописи на надлежниот срган се 
определува кои растениски болести и штетници се 
сметаат како опасни. 

Како средства за заштита на растенијата во 
смисла на озој закон се сметаат хемиските средства 
со кои успешно се отстрануваат растениските боле-
сти, штетници и плевели, како и средствата што 
служат како придат ок за подобрување или про-
должување дејството на хемиските средства за за-
штита на растенијата. 

Член 3 
Со цел да се заштитат растенијата може да се 

ограничи и забрани производството и прометот на 
поодделни видеви растенија. 

Член 4 
Против опасните растениски болести и штет-

ници можат да се преземаат и одделни мерки за 
заштита на растенијата, и тоа: 

1) наредување групен преглед на почвата, 
2) наредување групно отстранување на расте-

ниските болести и штетници, 
3) забрана да се изнесуваат растенијата од за-

разеното подрачје, 
4) уништување на заразните растенија и пред-

мети, 
5) забрана да се одгледуваат определени земјо-

делски и шумски култури. 

Член 5 
Прометот на растенијата се наоѓа под надзор 

на надлежните државни органи. 
Со цел да се откријат и отстранат растениските 

болести и штетници на задолжителна здравствена 
контрола се подложни: сав силни, лозови и шумски 
расадници, расадници за производство на украсни 
растенија, оранжерии, посеви за производство на 
семенска стока и семенска стока. 

Член 6 
Растенијата заразени со опасна бол зет или 

штетник како и растенијата за кои се сомнева дека 
се заразени со таква болест или штеттак, не смеат 
да се пуштаат во промет ако со овој за::ен не е 
определено поинаку (член 10). 

Член 7 
Увоз, извоз и транзит на растенија, зет.:]а, ор-

ганско ѓубре и амбалажа во која се провозат 
растенијата, се врши преку одредени гранични ме-

ста, железнички станици односно морски, речни if 
воздухопловни пристаништа. 

Член 8 
Народниот одбор на око ли јата (градот) е дол-

жен да се грижи за извршување на сите мерки з а 
заштита на растенијата и да ги осигурува средства-
та за извршување на оние мерки што по одред-
бите од овој закон е должен да ги спроведува. 

Републичкиот орган надлежен за заштита на 
растенијата и Сојузната управа за заштита на ра -
стенијата се должни во рамките на својата надле-
жност да преземаат потребни мерки за заштита на 
растенијата. 

Член 9 
Ако правните и физичките лица не ги извршат 

мерките што по одредбите од овој закон се должни 
да ги извршат, може да ги изврши народниот одбор 
на општината за нивна сметка. 

Ако наредниот одбор на општината односно на 
око лиј ата (градот) не ги изврши мерките што по 
свој закон е должен да хи изврши, тие мерки ќе 
ги изврши наредниот одбор на околината (градот) 
односно републичкиот орган надлежен за заштита 
на растенијата за сметка на народниот одбор на 
општината односно па народниот одбор на околи-
ната (градот). 

Член 10 
Мерките за отстранување на опасните растени-

ски болести и штетници ќе се спроведуваат додека 
има опасност од тие болести односно штетници. Ке 
се смета дека опасноста од болеста односно штет-
никот престанала ако на заразеното подрачје не 
ќе сз појави таа најмалку во тек на една година. 

Мерките предвидени со наредбата за спроведу-
вање на одделните мерки за заштита на растени-
јата ќе се применуваат за Бремето предвидено со 
таа наредба. 

Запирањето на мерките за заштита на растени-
јата наредени по одредбите од овој закон го врши 
органот што ги наредил тие мерки, ако со актот за 
наредувањето на тие мерки не е одредено поинаку. 

Член 11 
Средство за заштита на растенијата може да се 

пушти во промет само по добивена дозвола. 
Државните органи што вршат надзор над про-

метот на средствата за заштита на растенијата мо-
жат да го забранат прометот на овие средства ако 
тие не ИхМ одговараат па условите од дозволата за 
пуштање во промет. 

II. СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАСТЕ-
НИСХИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

1. Превентивни мерил 
Член 12 

За да се заштитат растенијата, сопствениците 
односно држателите на земјиштето и просториите 
за сместување на растенијата се должни на земји-
штето односно во просториите што ги користат: 

1) да вршат прегледи на растенијата за да се 
откријат растоиисхите болести и штетници; 

2) да преземаат мерки со цел да се спречуваат 
растопи ските болести и штетници; 

3) да преземаат мерки ра стениската болест или 
штетник да кз се прошири од ПИЕНИОТ на други 
објекти. 

Член 13 
Со цел да се откријат оне спите растениски бо-

лести и штетници народните одбори на општините, 
околиите и градовите можат да наредат групен 
преглед иа земјиштето на своето подрачје. 

Сопствениците односно држателите на земји-
штето се должни да учествуваат во групниот пре-
глед на земјиштето на подрачјето на општината во 
која имаат земјиште. 
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Член 14 
Со пропис на Сојузниот извршен севет се одре-

дува нон растениски болести и штетници се сме-
таат како опасни за целата територија на Југосла-
вија, а со закон на народната република можат да 
се овластат извршните совети на народните репу-
блики и на автономните единици и народните од-
бори на околиите (градовите) да одредат со препие 
и други растениски болести и штетници, што не се 
предвидени со сојузниот пропис, да се сметаат како 
опасни за територијата на народната република и 
на автономната единица односно за подрачјето на 
сколи јата (градот). 

Член 15 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство ќе го прогласи за заразено она 
подрачје на кое ќе се појави опасна растениска бо-
лест или штетник предвидена со сојузен пропис. ;а 
со закон на народната република може да се овла-
сти републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството, секретарот за работи на стопанството 
на автономната единица односно народните одбори 

*на околиите (градовите) да го прогласат за заразено 
ми она подрачје на кое ќе се појави опасна растени-
Јска болест или штетник предвидена со републич-
• киш1 пропие, со прописот на автономната единица 
односно со прописот на народниот одбор на око ли-
гата (градот). 

2. Здравствена контрола на внатрешниот промет 
иа растенијата 

Член 16 
Растенијата од подрачјето што со пропис е про-

гласено за заразено пред да се испратат во незара-
зено подрачје се подложни на задолжителен здрав-
ствен преглед. 

Член 17 
Претпријатието на железничкиот, морскиот, реч-

ниот, воздушниот и патниот сообраќај не смее да 
прими на превоз растенија од подрачје што со со-
јузен пропис е прогласено како заразено, без уве-
рение од надлежниот орган за заштита на расте-
нијата за здравствената состојба. 

Член 13 
Изнесувањето на определени видови растенија 

може да се забрани само од подрачје што со соју-
зен пропис е прогласено за заразено. 

Забраната да се изнесуваат растенијата од прет-
ходниот став ја наредува сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство за времето 
додека има опасност од растениските болести или 
штетници што со сојузен пропис се прогласени како 
опасни, а според природата на болеста односно 
штетникот и големината, на опасноста. 

Член 19 
Растенијата заразени со опасна болест или штет-

ник, како и растенијата за коп се сомнева дека се 
заразени со таква болест или штетник, може, по 
исклучок од одредбите на чл. 6 на ОБОЈ закон, а со 
цел за индустриска преработка или за научни цели 
и широка потрошувачка, да се пуштат во промет 
под условите што ќе ги пропише сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

3. Здравствена контрола на растенијата при увозот, 
извозот и транзитот 

Член 20 
Пратките на растенија, земја, органско ѓубре и 

а::ооло:::а во која се превезат растенијата што се 
увезуваат, се подложни на задолжителен преглед 
11 гр-\-\- 'о" мссча и железничките станици, како 

гран.: о: о : е монокл и речни пристаништа, а по-
н. ок : и авионските пратки при царинењето. 
] : е:опијата што се увезуваат мораат да бидат 

е: 0 i оо уверение за здравствената состојба из-
аир: . ; од надлсжниот орган во земјата извозница, 
о к е ез тг оди дека растенијата не се заразени со 
;леот или штетник што повлекуваат забрана да 

се внесуваат такви растенија на територијата на 
Југославија. 

Член 21 
Нема да се позволи увоз на растенијата и пред-

метите од (претходниот член што не се снабдени со 
уверение за здравствената состојба издадено од 
надлежниот срган во земјата извозница, или за кои 
ќе се утврди дека се заразени со опасна раетеЗиска 
болест или штетник. 

Органите на царинската служба се должни за 
секоја пратка од претходниот член веднаш да го 
известат надлежниот службеник овластен за врше-
ње инспекција за заштита на растенијата. Ваква 
пратка не може да му се издаде на примателот 
ниту натаму да се превози без потврда од службе-
никот овластен за вршење инспекција за заштита 
на растенијата дека не е заразена со опасна расте-
н и ј а болест или штетник. 

Член 22 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство може да ограничи или забрани 
увоз или транзит низ Југославија на растенија од 
земја во која се појавила опасна р а с т е н и ј а болест 
или штетник, ако со меѓународен договор не е пред-
видено поинаку. 

Член 23 
Транзит на растенија преку територијата на 

Југославија со превозни средства на железничкиот, 
патниот и воздушниот сообраќај е позволен само во 
затворени (пломбирани) вагони односно во амбала-
жа од која не можат да се шират растениските бо-
лести или штетници. 

^ Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да ги пропише 
случат4те во кои пратките од претходниот став се 
подложни на задолжителен преглед. 

Транзит па растенија со превозни средства на 
морскиот и речниот сообраќај е позволен, ако со 
прегледот на граничното пристаниште се утврди 
дека пратката не е заразена со опасна растениска 
болест или штетник. 

Пратките од ст. 1 и 3 мораат да бидат снабдени 
со уверение за здравствената состојба издадена од 
надлежниот орган во земјата извозница. 

Член 24 
Пратките на растенијата што се извезуваат се 

подложни на задолжителен здравствен преглед на 
утоварната односно граничната станица и приста-
ниште, согласно меѓународните договори и бара-
њата на земјите увозници. 

Член 25 
Со граничната служба за заштита на растени-

јата раков оди и оваа ја организира Сојузната упра-
ва за заштита на растенијата. 

4. IilepKM за отстранување на растениските болести 
и штетници 

Член 26 
Сопствениците односно држателите на земјишта 

и простории за сместување на растенијата се дол-
жни во случај да се јават опасни растениски боле-
сти или штетници веднаш да го известат за тоа 
народниот одбор на општината, кој веднаш за тоа 
ќе го извести народниот одбор на око лиј ата (градот) 
и ќе преземе мерки болеста односно штетникот да 
не се шири. 

Народниот одбор на околината (градот) е дол-
жен за појавата на опасна р а с т е н и ј а болест или 
штетник и за преземените мерки веднаш да ги из-
вести народните одбори на општините, железнич-
ките станици, морските и речните пристаништа, сто-
панските организации што се занимаваат со произ-
водство и со промет на земјоделски производи, зе-
мјоделските и шумарските установи и командите 
на воените единици на своето подрачје, како и на-
родните одбори па соседните околии, републичкиот 
орган надлежен за заштита на растенијата и Соју-
зната управа за заштита на растенијата. 
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Член 27 
Сопствениците односно држателите на земји-

шта, простории за сместување на растенијата и 
средства за превоз на растенија должни се да ги 
отстрануваат растениски!:© болести и штетници на 
земјиштето и објектите чиишто се сопственици, од-
носно држатели. 

Член 28 
Народниот одбор на око ли јата (градот) е должен 

на своето подрачје да организира известител на слу-
жба за појавата и движењето на растениеките бо-
лести и штетници. 

Член 29 
Народниот одбор на око ли јата (градот), како и 

републичкиот и сојузниот државен секретар за р а -
боти на народното стопанство можат да наредат 
групно отстранување на опасните растениски боле-
сти и штетници, како и другите растениски болести 
и штетници што во поголема мерка ќе се јават на 
пошироко подрачје. 

При спроведувањето на групното отстранување 
на растениските болести и штетници органите од 
претходниот став ќе одредат кои лица се должни 
да учествуваат во спроведувањето на оваа мерка, 
како и превозните средства и апаратите за заштита 
на растенијата што поодделни лица се должни да ги 
стават на располагање. 

Член 30 
Растенијата и предметите на кои ќе се утврди 

опасна растениска болест или штетник што не мо-
же да се отстрани на друг начин, ќе се уништат, 
ако тие растенија и предмети не можат да се иско'-
ристат за други цели без опасност од натамошно 
ширење на болеста или штетникот. 

Уништувањето на растенијата и предметите се 
врши црд надзор на службеникот овластен за вр-
шење инспекција за заштита на растенијата. 

Член 31 
Забрана да се одгледуваат поодделни земјодел-

ски и шумски1 култури може да се нареди за опре-
делено време, ако има веројатност дека на тој 
начин наполно ќе се отстрани опасната растениска 
болест или штетник. Оваа забрана ја наредува Со-
јузниот односно републичкиот извршен совет. 

Член 32 
Се забранува внесување растенија во простории 

во кои ќе се утврди дека постои опасна растени-
ј а болест или штетник, додека не се дезинфици-
раат тие простории. 

Заразените растенија не смеат да се изнесу-
ваат (од просториите во кои се сместени, додека ра-
стенијата и просториите не се дезинфицираат. Про-
сториите и растенијата се дезинфицираат под над-
зор на службеникот овластен за вршење инспек-
ција за заштита на растенијата. 

5. Наредување мерки за заштита на растенијата 
Член 33 

Преземањето на мерки за спречување и отстра-
нување на ра стон и скит е болести и штетници им се 
наредува на поодделни липа со решение од слз^жбе-
Е И К О Т овластен за вршење инспекција за заштита 
на растенијата. 

Мерките од претходниот став може да ги на-
реди со решение и друг срган овластен за тоа од 
народниот одбор на сколи јата (градот). 

Мерките што треба да се применат на неодре-
ден број лица на извесно подрачје со цел да се 
спречат и отстранат ра ат е ни ските болести и штет-
ници, ги наредуваат народните одбори на околиите 
(градовите) и републичките и сојузните органи на 
управата со наредба, доколку со овој закоп не е 
определено поинаку. 

Член 34 
Наредбите за меркиве за заштита на растени-

јата што ги издаваат р_пуС..и-п:;:тз и ^ојузннтз ор-
гани, се објавуваат во слу 2 * 3 сн лог БОСНИЌ или на 
Друг обичаен начин. 

Народниот о д б ф на ок оли јата (градот) ќе ја 
објави на обичаен: начин својата наредба за оддел-
ните мерки за 'заштита на растенијата. 

За содржината на наредбите на републичките 
и сојузните органи народниот одбор на околната, 
градот и општината ќе ги запознае заинтересира-
ните лица на обичаен начин. 

6. Должности на органите за внатрешни работи 
Член 35 

Органите за внатрешни работи се должни да им 
укажуваат помош на надлежните органи при спро-
ведувањето на мерките за заштита на растенијата. 
7. Отштета и трошоци во врска со спречувањето и 
отстранувањето на растениските болести и штетници 

Член 36 
За растенијата и предметите што се уништени 

поради спроведувањето на мерките од чл. 30 на 
овој закон на сопственикот му припаѓа отштета под 
условите предвидени со посебни прописи. 

За посадочен и семенски материјал како и за 
растенијата пуштени во промет што се уништени 
при спроведувањето на мерките од членот S3 на 
овој закон, не припаѓа отштета. 

За превозните средства и апарати за заштита на 
растенијата употребени при спроведувањето на мер-
ките за заштита на растенијата од чл. 29 на овој 
закон на сопствениците им припаѓа отштета. 

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише усло-
вите под кои припаѓа отштета за растенијата и 
предметите што се уништени поради извршувањето 
на мерките од чл. 30 на овој закон, како и постап-
ката за утврдување на оваа отштета и отплатата 
за употребените превозни и други средства. 

Отштетата за штета што ќе стане при спрове-
дувањето на мерките од чл. 30 на овој закон, како 
и отштетата за превозните и други средства упо-
требени при спроведувањето ка мерките од чл. 29 
на овој закон, ја исплатува на товар на својата 
претсметка на приходите и расходите органот што 
ги наредил тие мерки. 

Член 37 
Трошоците што ќе настанат поради примената 

на мерките за заштита на растенијата пуштени во 
промет, односно при увозот, извозот или транзитот 
на растенијата, ги сноси сопственикот, држателот, 
увозникот односно извозникот на растенијата, а 
трошоците што ќе настанат при спроведувањето на 
мерките од чл. 12, 26, 32 и членот 36 ст. 2 од овој 
закон ги сноси сопственикот односно држателот на 
растенијата, предметите и просториите за сместу-
вање на растенијата. 

Трошоците што ќе настанат при спроведување-
то на мерките наредени по одредбите од овој закон, 
освен трошоците од претходниот став ги сноси ор-
ганот шт:> ги наредил тие мерки. 

III. КОНТРОЛА НА ПРОМЕТОТ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 38 
Средството за заштита на растенијата мора да 

има име. 
Ако се измени битно хемискиот состав на сред-

ството за заштргга на растенијата, средството се 
смета како ново. 

Член 39 
Дозвола за пуштање во промет средство за за-

штита на растенијата може да се издаде само за 
она средство што покажало поволни резултати при 
хемиското, физичкото и биолошкото испитување 
извршено најмалку во две овластени научни уста-
нови за заштита на растенијата. Оваа дозвола ја 
издава Сојузната' управа за заштита на растени-
јата која е должна најдоцна секои 6 месеци да го 
еQјави во ..Службениот лист на ФНРЈ" списокот на 
средствата за заштита на растенијата за кои во 
соодветниот период издала дозвола за пуштање во 
промет. 
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Член 40 
Средството за заштита на растенијата што се 

пушта во промет мора да биде прописно спакувано 
и на обвивката мора да има ^следни ознаки: 

1) име, кое мора да биде назначено на виден 
начин; 

2) број и датум на издадената дозвола за пу-
штање во промет, содржина на активните состоиш! 
на средството и срок до кој може тоа да се приме-
нува со успех. 

Кон средството што се пушта во промет мора 
да се даде упатство за употреба на средството на 
српски или хрватски, на словенечки и македонски 
јазик. 

Средството за заштита на растенијата што е 
отровно за луѓето и животните мора да има од над-
ворешната страна на обвивката натпис „отров" со 
обичаен знак кој претставува мртовечка глава, а 
средството отровно за пчелите натпис „отровно за 
пчели". 

Црепакувањето на средствата за заштита на 
растенијата е псз во лено само во претпријатијата 
за производство на средства за заштита на расте-
нијата. 

Член 41 
Со промет на средствата за заштита на расте-

нијата споменати во чл. 40 ст. 3 од овој закон мо-
жат да се занимаваат само оние стопански органи-
зации и установи штр ги исполнуваат условите од 
прописите што ќе ги донесе сојузниот Државен се-
кретар за работи на народното стопанство. 

Член 42 
Позволен е увоз само на оние средства за за-

штита на растенијата за кои по членот 39 и 45 од 
свој закон е дадена дозвола за пуштање во промет 
во земјава. 

Од одредбата од претходниот став се изземаат 
мострите на средствата 'за заштита на растенијата 
што се увезуваат заради испитување. 

Член 43 
Над средствата за заштита на растенијата во 

прометот се врши повремена контрола заради про-
верка дали ерен стасао нм о-аовзр а на условите од 
дозволата. 

Член 44 
."азвслата за пуштање во промет е е одет EG за 

заштита на. растенијата важи додека тоа со својот 
состав, својството и дејството ги наполнува усло-
вите воз основа на кои е издадена дозволата. 

Сојузната управа за заштита на растенијата ќе 
доносе решение за одземање дозволата за пуштање 
ве промет ако утврди дека средството за заштита 
на .растенијата не им одговара на условите од до-
зволата и ако до измената на составот на средство-
то дошло со вина на производителот односно уво-
зникот. 

Член 45 
По исклучок од одредбите на чл. 39 од овој 

закон, Сојузната управа за заштита на растенијата 
може: 

1) да издаде доаѓала за пуштање во промет на 
средеа :> ^ заштита па решенијата иеа; испиту-
ва:? ј оп стр,;" на с1?лесл?ппте гаучтп установи, 
ако е во прашање средете а за заштита на растени-
јата за кое е пропишан југословенски стандард; 

2) да издаде времена дозвола за пуштање во 
промет на средство за заштита на растенијата што 
се увезува, и без претходно биолошко испитување 
во земјана, ако оза среде тео се покажало ефикасно 
во др 'ги земји, 

Бремената дозвола од тон. 2) од претходниот 
стап се и е, дава по н подлог од две научни установи 
за заштита па растенијата, а по извршеното хеми-
ско и физичко испиту вање на тоа средство. 

е", редената де авол а од ст. 1 точ. 2 на овој член 
Ea;iHi додека средството за за,штита на растенијата 
не се испита од овластените научни установи за 
заштита па растенијата, а најмногу дие години. 

Увозникот односно сопственикот ца средствата 
еа заштита на растенијата е должен во срок од 30 

дена по добивањето на времената дозвола од ст. 1 
точ. 2 на свој член да поднесе молба за добивање 
на дозволата од чл. 39 на овој закон. Ако тој во 
срок од 30 дека не поднесе молба, важноста на вре-
мената дозвола престанува. 
IV КРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА 
Член 46 

Инспекцијата во областа на заштитата на ра-
стенијата ја вршат овластените службеници на ор-
ганите на државната управа на народните одбори 
на околиите и градовите, на автономните единици, 
народните републики и на федерацијата надлежни 
за работите на заштитата на растенијата. 

^Граничната инспекциска служба за заштита на 
растенијата ја вршат ОВУ-останите службеници на 
Сојузната управа за заштита на растев пј ата. 

Работите на инспекциската служба во областа 
па заштитата на растенијата може хонорарно да 
ги Брши и лице што е на работа во установа за за-
штита на растенијата или во земјоделска установа 
а располага со стручното образование предвидено 
со одредбите од овој закон. 

Член 47 
Службениците овластени за вршење на инспек-

цијата за заштита на растенијата мораат да имаат 
завршен земјоделски или шумарски факултет, по-
ложен државен стручен испит и најмалку три го-
дини пракса во заштитата на растенијата. 

Член 48 
Народниот одбор на око ли јата односно градот 

може за вршење на инспекцијата за заштита на 
растенијата да назначи и службеник овластен за 
вршење инспекција за заштита на растенијата на 
една од соседните околии или градови, во согла-
сност со народниот одбор на околината односно 
градот и во согласност со тој службеник. 

Член 49 
За вршење на инспекцијата за заштита на ра-

стенијата овластениот службеник мора да има од-
делна легитимација со која се утврдува неговото 
својство. 

Легитимацијата ја издава државниот орган чиј -
што службеник е лицето овластено за врше тб е на 
инспекцијата. 

(; •, е тд еме е од овој член се однесуваат и до слт-
жСсницитс што ја вршат инспекцијата за занин ;а 
на рас I зип јата непарно. 

Член 50 
Службеникот овластен за вршење на инспек-

цијата за заштита на растенијата врши следни ра-
боти: 

1) непосредно го контролира извршувањето на 
прописите и мерките за заштита на рас гениј ата; 

2) врши постојан надзор кад прометот на расте-
нијата и средствата за заштита на растенијата, како 
и здравствен преглед на растенијата; 

3) издава уверение, за здравствената состојба 
на пратката на растенија што се испраќа од зара-
зено подрачје; 

4) врши и други рабо™ што му се ставени во 
надлежност со овој закон или со посебни прописи. 

11сс~ггд на растенијата што се увезуваат, изве-
зуваат или транзити,раат врши службеникот овла-
стен од Сојузната управа за заштита на растени-
јата. 

Службеникот на народниот одбор на она ли јата 
(градот) овластен за вршење на инспекцијата за 
заштита на растенијата, штом ќе ја прими прија-
вата или на друг начин ќе дознае за појавата на 
сласна ра ст ен нек а болест или штетник, е должен 
на самото место да ги прегледа растенијата на кои 
се појавила таа болест или штетник и да издаде 
потребни упатства, за нејзиното отстранување. 

Член 51 
Во вршењето на работите од членот 50 на овој 

закон службеникот за врхцење инспекција за за -
штита на растенијата е о в л а с т и : 
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1) да врши преглед на СЕОШНИ градини, лозја, 
овошни, лозови и шумски расадници, расадници за 
производство на украсни растенија, оранжерии, па-
зари, недоделени и градинарски посеви, посеви за 
производе ГЕО на семенска стока, шуми и паркови, 
семенска стока, како и на простории и превозни 
средства што служат за сместување односно за пре-
воз на растенијата; 

2) да врши преглед на работни книги и доку-
менти на стопанска организација, државен срган 
или на установа во поглед на примената на пропи-
сите и мерките предвидени со овој закон и со 'про-
писите донесени врз основа на него; 

3) со решение да нареди да се повлечат од про-
мет поодделни количини определено средство за 
заштита на растенијата за кои ќе утврди дека не 
им одговараат на условите за пуштање во промет; 

4) кога при вршењето на контрола ќе утврди 
Дека стопанските организации, установите или зе-
мјоделските стопанства и поединци не примениле 
воопшто или не ги примениле правилно или не ги 
извршиле прописите или наредените мерки, да на-
реди со решение утврдената неправилност да се 
отстрани односно наредената мерка да се изврши, 
определувајќи срок во кој треба тоа да се изврши 
односно да нареди и примена на други мерки ако 
се тие предвидени за таков случај во прописите 
што постојат, а за примената на тие мерки не е 
надлежен друг орган; 

5) при вршењето на инспекција кога е тоа по-
требно да сослушува одговорни лица во стопанска 
организација и во установа со самостојно финан-
сирање и сведоци, и да одредува вештачење преку 
стручњаци. 

Член 52 
Кога службеникот овластен за вршење инспек-

ција за заштита на растенијата ќе утврди дека на-
длежниот државен орган не ги презел дејствијата 
потребни за спроведување на прописите или мер-
ките за заштита на растенијата донесени односно 
наредени од повисоките органи, или кога ќе утврди 
дека тој орган не ги извршува воопшто или н.е ги 
извршува правилно веќе донесените прописи одно-
сно наредените мерки, ќе го предупреди овој орган 
за утврдените неправилности и за тоа ќе го Изве-
сти државниот орган во чиј состав се наоѓа тој 
срган. Едновремено ќе го извести и државниот ор-
ган чиј службеник е тој. 

Член 53 
Кога утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, повреда или прекршок, службеникот 
овластен за вршење инспекција за заштита на 
растенијата ќе поднесе пријава до надлежниот ор-
ган заради започнување постапка. 

Јавниот обвинител до кого е поднесена прија-
вата е должен да го извести подносителот на при-
јавата за резултатот на кривичната постапка, а др-
жавната арбитража што е надлежна за постапка 
по повреда, како и органот надлежен за водење 
а дм инис тр ативн о-к а зи ена постапка се должни да 
му испратат на подносителот на пријавата по еден 
примерок од решението. 

Член 54 
Сојузната управа за заштита на растенијата 

Ума право да бара: 
1) ед републичките органи за заштита на ра-

стенијата и од органите за заштита на растенијата 
на автономните единици да поднесуваат редовни 
извештаи за вршењето на контролата над приме-
ната на сојузните прописи од областа на заштитата 
на растенијата; 

2) од републичките органи за заштита на ра-
стон]: јата и од органите за заштита на растенијата 
на автономните единици и на народните одбори на 
околиите и градовите да извршат определени ра-
боти од надлежноста на Соју опата управа за зашти-
та на растенијата и да и' поднесат га тоа т о а опој, 
како и да бара да и' поднесат понешто.', оа и е нр пату-
вање поодделни неважни задани од пиената надле-
жност. 

Член 55 
Сопствениците, односно држателите на земји-

штата и објектите од членот 51 став 1 точка 1) од 
овој закон се должни да му овозможат на службе-
никот овластен за вршење инспекција за заштита 
на растенијата да врши контрола, да му даваат по-
требни известувања и да му дадат на располагање 
погребен број мостри на растенијата заради испи-
тување. 

Член 56 
Против решението од службеникот на народ-

ниот одбор на око ли јата (градот) овластен за вр-
шење инспекција за заштита на растенијата, што 
е донесено врз основу на одредбите ед овој закон, 
може да се подаде жалба до републичкиот државен 
секретаријат за работи на стопанството. 

Против решението што во прв степен го донел 
службеникот на републичкиот орган односно на 
Сојузната управа за заштита на растенијата овла-
стен за вршење инспекција за заштита на растени-
јата, може да се подаде жалба до сојузниот одно-
сно републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството. 

Жалбата се подава во срок од 15 дена по при-
емот на решението. 

Жалбата не го одложува извршувањето на ре-
шението, но органот што го донел првостепеното 
решение може врз основа на образложено барање 
од жалителот да го одложи извршувањето на ре-
шението, ако нема опасност болеста односно штет-
никот да се рашири. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 57 

Со парична казна до 200.000 динари или со ка-
зна затвор до 6 месеци ќе се казни: 

1) тој што без дозвола од надлежниот државен 
орган ќе пушти во промет растенија заразени со 
опасна растениска болест или штетник; 

2) тој што ќе увезе заразени растенија вон гра-
нично место, гранична железничка станица или 
пристаниште определено за тоа. 

Член 58 
Стопанска организација и установа со самостој-

но финансирање ќе се казни со парична казна од 
20.000 до 1,000.000 динари: 

1) ако стори некое од дејствијата од претход-
ниот член; 

2) ако пушти во промет средство за заштита на 
растенијата без дозвола за пуштање во промет, или 
ако пушти во промет средство за заштита на. расте-
нијата што не им одговара на условите од дозво-
лата за пуштање во промет; 

3) ако не постапи по прописите од надлежниот 
државен орган со кои се наредуваат врз основа на 
овој закон мерки за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници, а особено ако не постапи по на-
редбата за уништување на растенијата или за з а -
брана да се одгледуваат растенија, па поради тоа 
ќе дојде до ширење на болеста односно до размно-
жување на штетниците, 

За дејствијата од точка 2 на претходниот став 
ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и 
одговорното лице во стопанската организација и 
во установата со самостојно финансирање. 

Член 59 
Стопанска организација и установа со самостој-

но финансирање ќе се казни за прекршок со па-
рична казна од 10.000 до 200.000 динари: 

1) ако увезе, извезе или транзитира растенија, 
земја, органско ѓубре или амбалажа во која се пре-
везуваат растенијата вон определеното гранично 
место, гранична железничка станица или приста-
ниште, ако дејствието не содржи одбележоци на 
испреда од членот 57 точка 2 на овој закон; 

2) ако растенијата од подрачје што со сојузен 
пропис е прогласено за заразено со опасна расте-
нп. ска болест или штетник се пуштат во промет 
пред здравствениот преглед од страна на службе-
ник" от овластен за вршење инспекција за заштита 
на раетенијата или од такво педро ија се испратат 
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ср превозни средства на јавниот сообраќај или при-
дат нб, превоз со такви средства растенија без уве-
рение за здравствената состојба на растегањата; 

3) ана пратката од членот 21 на овој закон му 
ја издаде на примателот без потврда од службени-
кот овластен за вршење инспекција за заштита на 
растенијата дека растенијата не се заразени со опа-
сна растениски болест или штетник; 

4) ако внесе растенија во просторија во која се 
наоѓале или се наоѓаат растенија заразени со опа-
сна растениска болест или штетник, или ако зара-
зени растенија изнесе од просторијата во која се 
сместени пред да се дезинфицираат растенијата и 
просторијата; 

5) ако пушти во промет средство за заштита на 
растенијата без ознака на омотот, или ако неовла-
стено препекува средства за заштита на растени-
јата или ако пушти во промет средство за заштита 
на растенијата споменато во ставот 2 на членот 40 
од овој закон иако не ги исполнува условите од 
членот 41 на овој закон; 

6) ако не постапи по прописите од надлежниот 
државен орган со кои се наредуваат мерки за от-

странување или спречување на растениските боле-
сти и штетници, а таквото непостапување не пред-
извикало ширење на растениските болести односно 

'размножување на штетникот; 
7) ако го пречи извршувањето на мерките за 

, заштита на растенијата наредени врз основа на овој 
I закон или го пречи вршењето на контролата од 
страна на органите надлежни за заштита на расте-
нијата. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 50.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација и во установата 
со самостојно финансирање. 

Член 60 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок физичкото лице што ќе стори некое 
од дејствијата од точ. 1), 2), 3), 4), 6) и 7) на прет-
ходниот член. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок физичкото лице што не ќе пријави 
опасна растениска болест или штетник што се по-
јавил на земјиштето односно во просториите чиј 
сопственик е тој односно што ги држи. 

За прекршокот од претходниот став установата 
со самостојно финансирање ќе се казни со парична 
казна до 50.000 динари. 

Член 61 
Покрај паричната казна за повредата од чл. 58 

ст. 1 точ. 1) и 2) и за прекршоците од чл. 59 ст. 1 
точ. 1), 2), 4), и 5) и од чл. 60 ст. 1 во врска со чл. 59 
ст. 1 точ. 1), 2), 4) и 5) од овој закон, спрема стори-
телот на повредата односно на прекршокот могне 
да се изрече и заштитна мерка одземање на пред-
метот со кој повредата, односно прекршокот .е 
сторен. 

Член 62 
За постапката поради делата од членот 57 на 

ОБОЈ закон се надлежни редовните судеви по одред-
бите од Законот за кривичната постапка. 

За постапката по повредите на одредбите од 
членот 58 на овој закон се надлежни во прв степен 
окружните државни арбитражи, а по жалбата про-
тив решение од ©кружната арбитража решава во 
втор степен републичката односно покраинската 
државна арбитража. Жалбата се подава во срок 
ед 15 дена од денот на приемот на решението. 

/доколку со одредбите од претходниот е газ не е 
определено тоа, па повредите од членот 53 на ооој 
закоп согласно ќе се применуваат материјалноно: в-
ннте и Сорлачпопрапннте одредби што ножа г за 
пов '" , тн:е 1 0 про:ЈНС:• го со кои се П Р Е Д О Ч Е Н И К О -
сти "1 но" но; оа стопан н~ите организатори, а по кол 
за п / - .алката се гад ое:пнн државните арбпт-пчпи. 

Ни прекршоците од членот 59 и 60 на овој за-
кон адмпнкстративно-казнеката постапка се води 
по одрпчобите од Основниот закон за прекршоците. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 63 

Производителите односно увозниците на сред-
ствата за заштита на растенијата што ја немаат 
дозволата од членот 39 на овој закон за средствата 
што се наоѓаат во промет, должни се да поднесат 
молба за добивање дозвола во срок од 60 дена по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Сојузната управа за заштита на растенијата ќе 
издаде во срок од 30 дена по приемот на молбата 
од претходниот став дозвола за пуштање во про-
мет на средство за заштита на растенијата што е 
испитано во смисла на одредбите од овој закон. 

Ако производителот односно увозникот на сред-
ствата за заштита на растенијата од ставот 1 на 
овој член не поднесе молба за добивање дозвола 
во срок од 60 дена по влегувањето во сила на овој 
закон, Сојузната управа за заштита на растенија!а 
ќе донесе решение со кое му се забранува на про-
изводителот односно на увозникот натамошното пу-
штање во промет на тоа средство. 

Член 64 
Републичкиот срган надлежен за заштита на 

растенијата може да и* позволи на научна установа 
отстапување од примената на мерките за заштита 
на растенијата предвидени со овој закон, на опре-
делени објекти заради научно истражување. 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
може за иста цел да и' позволи на научна установа 
да внесува од странство мостри на растенија зара-
зени со растениска болест или штетник. 

Научната установа на која и' е издадена дозво-
ла по ст. 1 и 2 на овој член, е должна да преземе 
мерки за осигурување р а с т е н и ј а т а болест односно 
штетникот од објектот или мострата да не се ра-
шири односно размножи. 

Член 65 
Народните одбори на градските општини со 

одделни права односно службеникот овластен за 
вршење инспекција за заштита на растенијата на 
таква општина, ги имаат на подрачјето iia град-
ската општина оние права и должности, што по 
одредбите од овој закон ги имаат народните одбори 
на околиите односно службеникот на народниот 
одбор на околијата (градот) овластен за вршење 
инспекција за заштита на растенијата. 

Работите од чл. 13 ст. 1, чл. 29, 30 и 33 од свој 
закон што му се доверени на народниот одбор на 
околијата (градот) ги врши народниот одбор во 
заседание, работите од чл. 8 и 28 од овој закон тп 
врши советот за стопанство на народниот одбор, а' 
другите работи ги врши секретаријатот (одделе-
нието) на народниот одбор надлежен за земјодел-
ство и шумарство. 

Член бб 
Научните установи што работат по проблемите 

на заштитата на растенијата и реонските станици 
за заштита на растенијата се должни да вршат, по 
барање од органите за заштита на растенијата, сто-
панските организации и од други лица, лаборато-
риски и други прегледи. 

Народниот- одбор на око ли јата (градот), како и 
републичкиот и сојузниот срган надлежен за за-
штита на растенијата, можат да им доверат на слу-
жбениците на научните установи од претходниот 
став да вршат определени работи во врска со за-
штитата на растенијата. 

Член 67 
Одредбите од опој закон што се однесуваат до 

сопствениците и држателите на земјишта, на про-
стории за сместување растенија и средства за пре-
воз на растенија се применуваат и на органите на 
5 пр опип а in о го 

Член 68 
СоiyjitooT Државом секретар за работи на на-

р : п о ск.панство ќе донесе пропиеш за зараз-
ен. пата коп прола при прометот на пссадочен мате-
ријал и семенска стока, за здравствената контрола 
при увозот, извозот и транзитот на растенија, за 
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кс^пролата на хемиските средства за заштита ка 
растенијата, за прометот на апарати за заштита па 
растенијата, за подигнувањето и работата ка пијан-
ке, мор*!, како и поблиску! преписи за начинот ка 
прегледување кратки ка растенија при увозот, из-
возот и транзитот. 

Сојузната управа за заштита ка растенијата 
luoзкс да издава упатства за вршење службата за 
заштита на растенијата со цел да се спречуваат и 
отстрануваат раетениските болести и штетници и 
да се извршуваат мерките предвидени со свој закон. 

Член 69 
За време од три години по влегувањето ЕО 

сила на осој закон можат, по исклучок од одред-
бата на членот 47 од свој закон, да се назначат за 
вршење работи на инспекцијата за заштита на ра-
стенијата ед надлежноста на на родната република 
и лица со завршен земјоделски или шумарски ф а -
култет што немаат три години пракса во зашти-
тата на растенијата, а за вршење инспекциски ра-
боти за заштита на растенијата ед надлежноста на 
народните одбори на околиите (градовите) можат 
да се назначат и лица со завршена средна земјо-
делска или шумарска школа што имаат положен 
држ ас ен стручен испит. 

Член 70 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
1) Уредбата за здравствен преглед (фитопатоло-

шка контрола) на овоштието во внатрешниот про-
мет и на овоштието наменето за извоз („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 86/46, 71/48, 56/51. 63/52 и 39/53); 

2) Наредбата за сузбивање на опасни билни бо-
лести, штеточини и коров („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 91/46). 

Додека не се донесат нови прописи остануваат 
во сила: 

1) Наредбата за сузбивање компировата злати-
ца („Службен лист на ФНРЈ", бо. 42/47, 56/51 и 
39/53); 

2) Уредбата за отклонување на губарот („Слу-
жбен лист на. ФНРЈ", бр. 29/49 и 56/51); 

3) Наредбата за обврската за прибавување одо-
бренија за увоз хемиски средства за заштита на 
растенијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/53); 

4) Наредбата за промет на корено-кртол а стите 
растенија од подрачјата заразени со компировата 
златица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54). 

Член 71 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

293. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, РАСПОДЕЛБАТА ЈИ НА-
ПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И 
ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Приходите на буџетите и фондовите, по оваа 
уредба ги наплатува од стопанските организации 
Народната банка на ФНРЈ (во натамошниот тс хет: 
бонка). Банката ги наплатува овие приходи од сред-
ствата на стопанските организации што се распо-
ложиви на нивните жиро сметки. 

Член 2 
Банката во текот на годината ги пресметува, 

распределува и ги наплетува од стопанските орга-
низации следниве приходи на буџетите и фондо-
вите: 

1) амортизацијата и интересот на основните 
средства — врз основа на годишната претсметка на 

амортизацијата односно месечниот извод за наста-
натите измени во состојбата на основните средства; 

2) данокот ка промет — врз сенова на извешта-
јот за стасаниот данок на промет; 

2) земј аримата — врз сонета на решението од 
органот ка наредниот Е дб ор ка СЈ-опијата (ЕРЕдот, 
I рајската е иш гина со одделни права) надлежен за 
финансиски рабати (ЕО натамошниот ѕекст: финан-
сиски срган ка народниот одбор); 

4) придонесот оа социјално осигурување — врз 
секова па извршените исплати ка товар! на плат-
ниот фонд; 

5) добивката — врз основа на периодичната 
времена пресметка на вкупниот приход; 0 

G) данокот на добивката и данског на промет 
што се определени во паушален износ — врз осно-
ва на решение го сд финансискиот ертан на народ-
ниот одбор за годишната пресметка на паушалниот 
износ на данокот па добивката и паушалниот износ 
на данокот на промет. 

Пресметувањето, расподелоата и наплатата на 
приходите ка буџетите и фондовите од претходниот 
став што се свршат во текот на годината, се сметаат 
како времени. 

Конечното пресметување, расподелоата и на-
платата на приходите на буџетите и фондовите се 
врши врз основа на завршната сметка на стопан-
ската организација. 
II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ, РАСПОДЕЛБА И НАПЛАТА 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА, ИНТЕРЕСОТ НА ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА. ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, ЗЕ-
ШАРИНАТА И ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
а) Амортизација 

Член 3 
Банката ја пресметува, распределува и напла-

тува амортизацијата врз основа на годишната прет-
сметка на амортизацијата (чл. ЗВ од Уредбава за 
управување со основните средства на стоено-ек-а-
организации — „Службен лист па ФНРЈ", Ср. Г?'5"у\ 
и врз основа на месечните изводи за настанати7е 
измени во состојбата на основните средства што сз 
должни стопанските организации да ги испраќаат 
до банката (чл. 57 од Уредбата за управува:-:^ са 
основните средства на стопанските организации;-. 

6) Интерес на основните средства 
Член 4 

Банката го наплатува интересот на основните 
средства врз основа на годишна га претсметка и 
месечните изводи цитирани во претходниот член и 
членот 23 од Уредбата за вкупниот приход па стг-
стопанската организација, и неговата расподелба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53). 

Интересот на основните средства се пресметува 
и наплатува на неотппшаниот дел на вредноста на 
сите основни средства според состојбата на поче-
токот на годината. 

Измените во состојбата на основните средства 
во текот на годината се земаат ЕО обѕир за пресме-
тување интересот на основните средства од првиот 
ден на наредниот месец по настанатата измена. 
Наплатената амортизација и Брз основа на тоа во 
текот на годината вршените отпишувања не се сме-
таат како измена во состојбата па основните сред-
ства и не се земаат во обѕир за пресметување на 
интересот на основните средства. 

Интересот на основните средства се наплатува 
во сроковите и на начинот во кои се наплатуваат 
амортизационите износи. 

Член 5 
Ако банката при прегледот на годишната прет-

сметка па амортизацијата односно месечните изводи 
за настанатите измени на основните средства, утвр-
ди дека има грешки во претсметката односно во 
месечниот извод, ќе стави забелешки и ќе ја по-
вика стопанската организација да изврши потребни 
исправки. 

Член б 
Ако стопанската организација не поднела годи-

шна претсметка на амортизацијата односно месечен 
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извод за настанатите измени на основните средства, 
банката ќе изврши наплата во вишната на послед-
ната наплата на амортизацијата и интересот на 
е гневните средства. 

в) Данок на промет 
Член 7 

Банката го наплатува данокот на промет врз 
основа на извештајот за стасаниот данок на промет 
за односниот период. 

Член 8 
Стопанската организација е должна следниот 

работен ден по истекот на секои 5 дена почнувајќи 
од« првиот во месецот да испрати до банката изве-
штај за стасаниот данок на промет за извршениот 
промет во текот на минатите пет дена. 

Извештајот од претходниот став го испраќа 
стопанската организација и кога во минатите пет 
дена не го извршила прометот за кој се наплатува 
данокот на промет. 

Стопанската организација од која се наплатува 
данокот на промет од случај до случај должна е 
извештајот во смисла на ст. 1 од овој член да го 
поднесува само за периодите во кои го извршила 
прометот за кој се наплатува овој данок. Во овој 
извештај стопанската организација е должна да 
назначи дека нејзината обврска за поднесување на 
извештајот е повремена. 

За испраќањето и исправноста на извештаите 
. од претходните ставови од овој член одговорни се 

раководителот на книговодството и раководителот 
на комерцијалната служба на стопанската органи-
зација, а во случај на низна отсутност или ако во 
стопанската организација не се предвидени овие 
раководители, лицата што ги заменуваат односно ја 
рршат таа функција. 

г) Земјарина 
Член 9 

Банката ја пресметува, распределува и капла-
пува земј арената во висина и во срокот што се 
определени со решението од финансискиот орган 
на народниот одбор. 

Финансискиот орган на народниот одбор е дол-
жен преписите од решенијата за задолжување со 
земјарина на сите стопански организации на своето 
подрачје да ги испрати до банката во срок од 5 
дена по донесувањето на решението. 

д) Придонес за социјално осигурување 
Член 10 

Придонесот за социјално осигурување банката 
го пресметува, распределува и наплатува од сто-
панската организација при секоја исплата на товар 
на платниот фонд на организацијата, применувајќи 
го при тоа пропишаниот процент на износот на 
извршените исплати. 
III. ПРЕСМЕТУВАЊЕ, РАСПОДЕЛБА И НАПЛАТА 

НА ДОБИВКАТА 
Член 11 

Банката ја пресметува и распределува добив-
ката врз основа на извештајот за периодичната 
времена пресметка на вкупниот приход, што и' го 
испраќа стопанската организација. 

Член 12 
Врз основа на пресметката и извршената распо-

д е л а на добивката банката го наплатува данокот 
на добивката и рентата. 

Банката ги наплатува и износите за резервниот 
фонд на стопанската организација, како и делот на 
добивката што и' припаѓа па око ли јата, градот 
односно градската општина со одделни права. 

Ако со одделни прописи е предвидено да се 
создадат и други задолжи {едни фондови како што 
се: Фонд за обновување и одржување резервите на 
рудното богатство, Инвестиционен фонд на Заед-
ница: а на железничките претпријатија и на Гене-
ралната дирекција на птт и Фонд за покритие на 
губитоците на железничко-транепортните претпри-
јатија, банката ГР! наплатува врз основа на пре-
сметката и расподелбата на добивката и средствата 
за тие фондови. 

Член 13 
Средствата за резервниот фонд м инвестици-

ониот фонд на трговските претпријатија, трговскиве 
дуќани, продавниците на производителните прет-
пријатија, стовариштата и откупните станици, бан-
ката ги наплатува врз основа на извештајот за 
периодичната времена пресметка на вкупниот при-
ход, што и' го испраќаат тие во смисла на членот 
11 од уредбава. 

Член 14 
Делот на добивката што и' останува на стопан-

ската организација по извршениот распоред, го 
распределува таа по прописите што постојат. 

Распределувањето на делот на добивката од 
претходниот став стопанската организација го вне-
сува во извештајот за периодичната времена пре-
сметка на вкупниот приход. 

Член 15 
Од стопанските организации што имаат пресмет-

ковен период подолг од еден месец банката ги 
наплатува месечните аконтации на данокот на до-
бивката како и месечните аконтации на делот со 
кој учествуваат во добивката околната, градот од-
носно градската општина со одделни права. 

Аконтациите од претходниот став банката ги 
наплатува ЕО висината што му одговара на едно-
месечниот дел на данокот на добивката односно 
делот со кој учествуваат во добивката околината, 
градот односно градската општина со одделни права, 
а според последниот поднесен извештај за перио-
дичната. пресметка. 

Аконтациите од ст. 1 на овој член стасуваат 
на 25-иот во месецот за минатиот месец. 

Член IS 
Месечните аконтации од претходниот член за 

периодот до срокот за поднесување на првиот изве-
штај за периодичната пресметка во годината, како 
и месечните аконтации за новоформираните сто-
пански организации во текот на годината, банката 
ги наплатува врз основа на решението од советот 
за стопанство на народниот одбор за определување 
висината на тие аконтации. На стопанските органи-
зации итај кои реализацијата е нерамномериа поради 
сезонскиот карактер на-работењето, советот за сто-
панство на народниот одбор со решение може да 
определи аконтации во различни износи за поод-
делни месеци. 

Советот за стопанство на народниот одбор им 
определува на стопанските организации месечни 
аконтации на данокот на добивката и аконтации 
на делот со кој учествуваат во добивката ©колијата, 
градот односно градската општина со одделни права 
до 25 јануари секоја година, а на новоформираната 
стопанска организација во срок од 25 дена по оста-
вањето. 

Финансискиот орган на народниот одбор е дол-
жен преписите од решението за определување 
аконтациите од претходниот став да ги испрати до 
банката во срок од 5 дена по донесувањето на 
решението. 

Член 17 
Ако стопанската организација во пропишаниот 

срок не поднела извештај за периодичната пре-
сметка банката ќе го наплати: 

1) данокот на добивката — во висина на пре-
сметаниот данок на добивката по последниот под-
несен извештај за периодичната пресметка; 

2) рентата — во висина чп гг- осметапата рента 
по последниот поднесен извештај за периодичната 
пр: см етна; 

Т;) износите за резервниот фонд — во висина 
на претходи ата на и п а тг; 

4) де тот на добивката што и* припаѓа па око-
лината, градот односно градската опи:тина со од-
должи права — на ист начин карти и данокот на 
добивката по одредбите од уредбава; 

5) делот на добивката што го внесува стопан-
ската организација во фондот за обновување и 
одржување резервите на рудното богатство, износот 
за инвестициониот фонд на трговските организации, 
Инвестициониот фонд на Заедницата на железни^-
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ките претпријатија и на Генералната дирекција на 
птт, и износот за Фондот за покритие на губито-
ците на железнич ко-транепортните претпријатија 
— во висина на претходната наплата. 
IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ, РАСПОДЕЛБА И НАПЛАТА 
НА РЕНТАТА И ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И 
ФОНДОВИТЕ ЗА КОИ СЕ ПРОПИШАНИ ОТСТА-
ПУВАЊА ОД ПРОПИСИТЕ ЗА ОПШТИТЕ ИН-

СТРУМЕНТИ И МЕРКИ 
Член 18 

За висината и за срокот на наплатата на рен-
тата финансискиот орган на народниот одбор ја 
известува банката за оние стопански организации 
што се должни да ја плаќаат рентата во смисла на 
републичките прописи донесени врз основа на од-
редбите од тач. 3 и 6 на Одлуката за рентата 
(^Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54). Финансискиот 
срган на народниот одбор е должен извештајот за 
висината и срокот за наплата на рентата да го 
испрати до банката во срок од пет дена по доне-
сувањето на решението за плаќањето на рентата. 

Член 19 
Ако со прописи одделно е регулирана висината, 

срокот за наплата или предопределекоста на прихо-
дите на буџетите и фондовите (одделна норма на 
интересот на основните средства, наплатата на ин-
тересот на основните средства во корист на инве-
стициониот фонд на народниот одбор за комунал-
ните претпријатија, наплатата на амортизацијата 
во различни износи по месеци и ел.), народниот 
одбор на околната, градот односно градската 
општина со одделни права на чие подрачје се 
наоѓа стопанската организација до која се одне-
суваат таквите прописи, ќе и' издаде на стопан-
ската организација решение за тоа дека на неа 
се применуваат тие одделни прописи. Стопанската 
организација е должна преписот од тоа решение 
да го испрати до банката. 

Ако стопанската организација не го испрати до 
банката преписот на- решението од претходниот став, 
банката ќе ги пресметува, распределува и наплатува 
приходите со примена на прописите за општите 
инструменти и мерки. 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ, РАСПОДЕЛБА И НАПЛАТА 
НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА И ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС 
Член 20 

Финансискиот орган на народниот одбор е дол-
жен да испрати до банката список на дуќаните со 
средствата во општествената сопственост што се 
задолжени со паушални износи на данокот на до-
бивката и данокот на промет, со назначување из кс-
сите на едниот и другиот данок и сроковите во кои 
треба овие да се наплатат во текот на годината. 

Банката го наплатува паушалниот данок на 
девизната и данокот на промет врз основа на при-
мените податоци! од претходниот став. 

VI. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 21 

Банката е должна да ги наплати приходите на 
буџетите и фондовите во срок од пет де&а. Овој 
срок започнува да тече на четвртест ден бд денот 
на стасалоста на таквиот приход. 

Член 22 
Затезен интерес во смисла на Уредбата за ка-

матите на ненавремено уплатените приходи на 
буџетите и општествените фондови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53) и другите прописи, банката 
наплатува во случај: 

1) кога стопанската организација на својата 
жиро сметка нема достаточно средства за наплата 
на приходите на буџетите и фондовите; 

2) кога стопанската организација во пропиша-
ниот срок не испратила извештај за периодичната 
пресметка а наплатениот износ на приходите на 
5утт-зтпте и фондовите врз основа на претходната 
наплата е понизок од изиосрт по дополнително 
поднесениот извештај за периодичната пресметка; 

3) кога стопанската организација не го испра-
тила во срокот извештајот за стасаниот данок на 
промет. 

4) кога инспекцискиот орган, врз основа на 
книговодството на стопанската организација, утвр-
дил дека пресметката на приходите на буџетите и 
фондовите е неточно составена, и дека поради тоа 
овие приходи се наплатени во помали износи од 
фактичните. 

Затезниот интерес од претходниот став банката 
го наплатува: 

1) во случајот од точ. 1 — од последниот ден 
предвиден за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од страна на банката, а до денот на 
наплатата; 

2) во случаите од точ. 2 и 3 — од срокот опре-
делен за поднесување на извештајот, па до денот 
на наплатата; 

3) во случајот од точ. 4 — од срокот утврден 
од страна на инспекцискиот орган кога таков при-
ход требало да се плати, па до денот на наплатата. 

Член 23 
Во случаите кога со оваа уредба е предвидено 

банката да ги наплатува приходите на буџетите и 
фондовите врз основа на општите прописи или во 
висина на претходните наплати или пресметки, а 
со дополнително поднесената пресметка ќе се 
утврди дека е наплатен поголем износ од износот 
утврден во дополнително поднесената пресметка, 
банката ќе го врати повеќе наплатениот износ. Во 
таков случај стопанската организација нема право 
на враќање интересот на повеќе наплатениот износ. 

Член 24 
Наплатата на приходите на буџетите и фондо-

вите што ја врши во смисла на одредбите од оваа 
уредба, во рамките на расположивите средства на 
стопанските организации на нивната жиро сметка, 
банката ја извршува по следниов ред: 

1) за придонесот за социјално осигурување, 
2) за данокот на промет, 
3) за интересот на основните средства, 
4) за земјарината, 
5) за амортизацијата, 
6) за данокот на добивката, 
7) за рентата, 
8) за делот на добивката што се уплатува во 

( ..ндот за обновување и одржување резервите на 
рудното богатство, 

9) за резервниот фонд, 
10) за делот на добивката што му припаѓа на 

народниот одбор, 
11) за Фондот за покритие на загубите на же-

лезничко-транспортните претпријатија, 
12) за Инвестициониот фонд на трговските ор-

ганизации, за Инвестициониот фонд на Заедницата 
на железничките претпријатија и на Генералната 
дирекција на птт. 

За периодот во кој стасува наплатата на инте-
ресот на кредитот за обртните средства кај банката, 
оваа наплата банката ја врши во рамките на 
расположивите средства на жиро сметката на 
стопанската организација веднаш по наплатата за 
придонесот за социјално осигурување. 

Ако БО времето кога банката треба да ги на-
плати приходите на буџетите и фондовите, стопан-
ската организација нема на својата жиро сметка 
расположиви средства, приходите ќе се наплатат 
сукцесивно, како што ќе притечуваат средствата на 
сметката на стопанската организација ка ј банката; 
пред сите нејзини налози за исплата за други цели. 

Член 25 
Покрај контролата на книговодството на сто-

панските организации што ја врши финансиската 
контрола по прописите што постојат, таа врши и 
контрола на испратените до банката податоци за 
пресметување, расподелба и наплата на приходите 
на буџетите и фондовите како и: контрола над 
правилноста на пресметувањето, расло делба та и 
наплатата на овие приходи од страна на банката. 
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VII. ЖАЛБИ 
Член 2б 

Против решението на советот за стопанство на 
народниот одбор на околината (градот, градската 
општина со одделни права) за определување виси-
ната на аконтацијата на данокот на добивката, 
стопанската организација може го срок од 15 дека 
по приемот на решението да подаде жалеа до 
народност одбор на околината (градот, градската 
општина со одделни права). 

За жалбата решава одделна комисија за жалби 
што ја формира народниот Одбор. 

Жалбата не ја задржува ноплатата на аконта-
цијата на данокот на добивката. 

Член 27 
Ако стопанската организација не се сложува 

со забелешките што ги сторила банката но смисла 
на чл. 5 од оваа уредба, има т а в о во coon од 3 
дона од приемот на забелешките да побара од 
советот за стопанство на народниот одбор на око-
лината (градот, градската општина со одделни 
права) да донесе решение за правилноста на годи-
шната претсметка на амортизацијата односно ме-
сечниот извод за настанатите измени на основните-" 
средства. Советот за стопанство на народниот одбор 
е должен да донесе решение во срок од 8 дена. 

Член 23 
Ако стопанската организација смета дека бан-

ката не ги наплатила правилно приходите, по 
, одредбите од членовите 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 20 и 22 од уредбава, може во срок од 3 дена 
^ по приемот на известувањето за наплата да побара 

од надлежниот орган на народниот одбор да донесе 
решение за правилноста на извршената наплата. 
Надлежниот орган на народниот одбор е должен 
Да донесе решение во срок од 8 дена. 

Член 29 
Ако советот за стопанство на народниот одбор 

, односно надлежниот орган на народниот одбор во 
срок од о дена не донесе решение по барањето на 
стопанската организација во смисла на чл. 27 и 28 

| од уредбава, ќе се смета дека ја усвоил забеле-
шката од банката. 

Член 30 
Против решението од чл. 27 и 28 од уредбава 

може во срок од 8 дена по приемот на решението 
' да се подаде жалба до републичкиот државен 

секретар за работи на стопанството. Жалбата не 
го задржува извршувањето на решението. 

Член 31 
Против решението на советот за стопанство на 

народниот одбор донесено врз основа на чл. 1G од 
уредбава, стопанската организација и банката мо-
жат да подадат жалба до народниот одбор на око-
л н а т а (градот, градската општина со одделни 
права) во срок од 8 дена по приемот на решението. 

За жалбата решава одделна комисија за жалби 
што ја формира народниот одбор. 

Член 32 
Стопанската организација има право на вра-

ќање интересот за повеќе наплатените износи ид 
приходите на буџетите и фондовите во случај на 
поволно решение во жалбената постапка. 

УШ. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 33 

Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари 
ќ^ се казни стопанската организација ако изнеше а -
јот за стасаниот данок на промет не го испрати дз 
банката во срокот (член 8). 

За дејствието од претходниот став кз се ко'они 
и раководителот на книговодството и раководителот 
на комерцијалната служба на стопанската органи-
зации fa, односно лицата што ги заменуваат или ја 
вршат таа ф у н т и в е , попо и секое друго одговорно 
лице во стопанската ср гаон нација, со парична ка-
зна од 1.GG0 до .10.ОСЈ динар и. 

Член "-1 

Со па:нтт:на гасна до 10.ООО динара ќе се казни 
ЈТ V ока оро г и одговорниот службеник на филија-

лата на Народната банка на ФНРЈ ако по одредбите 
од оваа уредба не ги наплати во срокот предвиден 
во чл. 21 од оваа уредба приходите на буџетите и 
фондовите од жиро сметката на стопанската орга-
низација. 

Член 33 
Одговорниот службеник на народниот одбор на 

околната (градот, градската општина со одделни 
права) ќе одговара за дисциплинскиот престап по 
одредените за дисциплинската одговорност на др-
жавните службеници оно не испрати до банката 
во сноп сд 3 дена препие од решението; 

]) за задолжувањето поодделни стопански орга-
нпоациог со земјарииа, во смисла на чл. 9 од 
уредбава, 

2) за висината на аконтацијата на данокот на 
добивката и делот со кој учествува во добивката 
енолпјата, градот односно градската општина со 
одделни права, во смисла на чл. 15 од уредбава, 

3) за рентата во смисла па чл. 18 од уредбава. 
Член 36 

Во поглед на казнените мерки определени во 
чл. 33 од оваа уредба согласно ќе се применуваат 
и одредбите од чл. 76 до 83 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 37 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе издаде упатство за о с т а -
вање и за сроковите за испраќање на годишната 
претсметка на амортизацијата за 1954 година и ме-
сечните изводи за настанатите измени во состојбата 
на основните средства. 

Ччен 33 
Градската општина со одделни права има права 

на распсделба па добивката на стопанските орга-
низации и други права предвидени со оваа уредба 
само ана е овластена на тоа со други прописи, или 
ако таквото право го пренел на неа народниот 
одбор на отелијата (го-а дот). 

Член 33 
Се овластува сојузниот Државен секретар за 

работи на народното стопанство по потреба да до-
несува упатства за извршувале на ОБ?а уредба. 

Член 44 
Со влегувањето во сила па спаа уредба преста-

нува да важи Решението за Е ро мена наплата на 
обврските на стопанската организација спрема бу-
џетите и општествен и т е фонд сви на товар на неј-
зините издвоени наменски фондови („Службен .анс ѓ 
на ФНРЈ", бр. 45/53) и Уп атотн е го за начинот за 
наплата на аконтациите на данокот на добиената 
(„Службе.I лист на ФНРЈ", бр. 9/54). 

Чтен 41 
Оваа уредба влегува но си-ia со i оног на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 i од ина. 

Сојузен зоп и LH сонет 
Р. п. бр 243 

29 мај 1954 година 
Белград 

Претседател на Репу5липата, 
Јоенп Броз-Титоз е. р. 

294. 
Врз основа на чл. 27 од Уредба/а за девизното 

помолување (,,Службом лист на нчГРЈ", бр. 52/63), 
Сојузниот извршен совет доно ;уна 

О Л Л 17 К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА С ДЛЅЧwlTA ЗЛ ПОСТАП-
КАТА СО мРЕОЈДЛооГ-: T/D031JM 3 All Ј£У" IO Д5€ 

ОД ТОјШЛ. \ 
1. По тон. 2 од Одлукана за поетиката со 

проодните увозни заклучоци ед 1053 го;-ина („Слу-
жбен лш*г на ФНРЈ", бр. G/54) што е изменета со 
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Одлуката за измена на Одлуката за постапката со 
преодивте увозни заклучоци од 1953 година („Слу-
жбен лист ФНРЈ", бр. 15/54), се додава нова точка 
2а кеја гласи: 

„2а. Ако во 3954 година се увозат основни тек-
стилни суровини заклучени во 1953 година и пла-
тени било во 1953 или во 1954 година од девизните 
средства реализирани преку компензациони работи 
или со оној дел на девизните средства реализирани 
со извоз што му останува на слободно располагање 
на извозникот, разликата во цените ќе се пресмета 
ксто така со примена на увозните коефициенти 
пропишани за 1954 година врз двојниот званичен 
курс." 

2. Ова.; одлука ќе се применува на увозот на 
основните текстилни суровини извршен од 1 ја-
нуари 1954 година. 

Р. п. бр. 259 
19 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

295. 

Врз основа на одделот 1 од главата XXX на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ ЗА БЕЛО И СИВО СУРОВО ЖЕЛЕЗО 

I. Се определуваат највисоки продажни цени за 
>ледниве производи: 

Динари 
по тона 

1) бело сурово железо И класа 42.500 
2) сиво сурово железо 57.000 
Како бело сурово железо II класа, споменато 

во претходниот став под 1 се смета белото сурово 
железо со следниов состав: 
С 3,2—3,9; Мп од 1,7; Si до 1,2; Р 0,25; Ѕ до 0,08. 

И. За бело сурово железо I класа се опреде-
лува највисока продажна цена која се утврдува на 
тој начин што цената за бело сурово железо II 
класа спомената во точ. I под 1 се множи со кое-
фициентот 1,06. 

Како бело сурово железо I класа се смета бе-
лото сурово железо со следниот состав: 
С 3,2—3,8; Мп од 2—4; Si 0,3 до 1; Р 0,25; Ѕ до 0,05. 

III. За бело сурово железо III класа се опреде-
лува највисока продажна цена која се утврдува на 
тој начин што цената за бело сурово железо II кла-
са спомената во точ. I под 1 се множи со коефици-
ентот 0,96. 

Како бело сурово железо III класа се смета бе-
лото сурово железо со следниот состав: 
С 3,2—3; Мп од 1,5; Si до 1,5; Р 0,30; Ѕ до 0,12. 

IV. Продажните цепи споменати во оваа одлука 
важат како продажни цени на производителот за 
1 тона франко натоварено во вагон во местото на 
производителот. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 258 
19 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељка Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

296. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 13 од Уредбата за лековите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53) Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТАКСИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОИЗВОД-

СТВОТО И УВОЗОТ НА ЛЕКОВИ 
1. Стопанските организации и установи, што се 

занимаваат со производство, промет или увоз на 
лекови должни се да плаќаат следни такси, и тоа: 

а) за одобрување производство на секој готов 
лек во определено пакување 10.000 динари 

б) за одобрување увозот на секој гогов лек во 
определено пакување 20.000 динари 

в) за ново пакување на готов лек чијшто промет 
или увоз е веќе одобрен се плаќа 10% од износот 
на таксата што е означен под а) и б) од оваа точка; 

г) ако се пушта еден лек во промет под исто 
име а во повеќе форми (таблети, инјекции и слич-
но), за одобрување прометот или увозот на секоја 
форма на лекот се плаќа полниот износ на таксата 
означен под а) и б) од оваа точка. 

2. Таксите по оваа одлука должна е да ги на-
платува Комисијата за лекови при Сојузниот завод 
за народно здравје. 

3. Таксите по оваа одлука се плаќаат во момен-
тот на издавањето на одобрението за производство 
односно за увоз готови лекови. 

4. Наплатените приходи по оваа одлука Коми-
сијата за лекови при Сојузниот завод за народно 
здравје ќе ги уплатува на соодветната сметка ка ј 
Народната банка на ФНРЈ како приход на соју-
зниот буџет. 

5. Упатства за примена на оваа одлука ќе из-
дава по потреба сојузниот Државен секретаријат 
за работи на општата управа и за буџет во согла-
сност со Комисијата за лекови пр PI Сојузниот завод 
за народно здравје. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 248 
18 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар,^ Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

297. 
Врз основа на главата XLI во врска со главата 

V одделот 1 и главата XXXVII точ. 2а од Сојузниот 
општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 

ПРОДАЖБАТА НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. На земјоделските производителни организа-
ции (земјоделски стопанства, установи, економии, 
земјоделски задруги што имаат земјоделски погони 
или вршат услуги со машини), на фабриките и тр-
говските претпријатија што преку контрахирање 
со земјоделските производители осигуруваат произ-
водство на еден или повеќе земјоделски продукти 
со цел за нивната преработка и продажба (фабрики 
за шеќер, масло, цикорија, каделари, индустрија 
на конзерви, претпријатија за промет со земјодел-
ски производи, семенски и слични претпријатија) 
кога купуваат опрема произведена од страна на 
домашната индустрија потребна за производството 
во земјоделството, им се одобрува попуст по поод-
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делип видови опрема во процент од продажната 
г(ена на пр О из БО Д ит е л от, и тоа: 

Трактори, крупни тракторски и други 
крупни земјоделски машини и орудија: 

(% од ПДП) 
а) трактори 60 
б) агрегати за вештачки дожд и на-

воднување 55 
в) тракторот плугови, деланки, бра-

ни, култиватор^ тракторе ки се-
јалки за жито, косачки, моторни 
селектори, рсначки за пченка, о-
вошни прскалка, запрашувани за 
овоштие, преси за сено, сечалки, 
преси за грозје, пумпи за избар-
ство, растурани на ѓубре, самовр-
зачки, хидраулични преси за гро-
зје, мотори со внатрешно согору-
вање, електромотори и агрегати 
за електрично осветление 50 

г) вршачки за жито и сончоглед и 
уреди за детелина и ориз, елева-
тори и транспортери за слама и 
жито, мелници на чекани, при-
колици и други крупни земјодел-
ски машини и направи — 45 

2. На земјоделските производителни организа-
ции ед претходната точка и на индивидуалните 
земјоделски домаќинства кога купуваат следна о-
према произведена од страна на домашната инду-
стрија и резервни делови им се одобрува попуст во 
процент од продажната цена на производителот: 

За спрежни и рачни земјоделски 
тла ши ни и справи: {% од ПДП) 

а) спрежни плугови, деланки, кул-
тиватор^ брани, валци, сеј алки 
за жито и репа, косачки, грибла 
и превртувани за сено, копачи за 
компир и пченка, три ери, ветре-
њачи за жито, рачни преси за 
сено и гнеталки за слама 50 

б) спрежни сеј алки за пченка и па-
мук, сортирани за компир, ово-
шни и лозарски прскал ки. — пре-
возни, рачни и грбни, запрашу-
вани за овошје и зарзават, рачни 
преси за грозје и пумпи за вино 45 

в) рачни роначки за пченка, рачни 
прекрупачи, репари и сечалки, 
казани за парење храна за доби-
ток, гнеталкм и други спрежни 
и рачни земјоделски машини и 
направи 40 

г) резервни делови за земјоделски 
машини, орудија и направи: 
— од домашното производ ство — 60 
— од увозот 50 

3. Регресот во висина на попустот по оваа од-
лука при продажба на опрема и резервни делови 
на корисниците на попустот од претходните точки 
ќе го реализираат стопанските производитлени ор-
ганизации што ги произведуваат индустриските 
производи споменати во точ. 1 и 2 на оваа одлука. 
Регресот можат да го реализираат и стопанските 
организации што вршат промет со споменатите про-
изводи кога им ги продаваат на корисниците на 
попустот. 

4. Регрес при продажба на резервните делови 
нотне да се реализира само под услов вредноста 
па регресниот дел по парче по повластената цена 
да час минува 50 динари. 

5. Две или повеќе претпријатија што нр о д в е -
дуваат земјоделски машини и направи, како и ре-
зервни делови можат заеднички да формираат по 
•општите -прописи на претпријатијата за продажба 
на нивните производи. Односите помеѓу производи-
те лните претпријатија и трговските претпријатија 
што ги основале ^ регулираат оо договор. 

Стопанските претпријатија од претходниот став 
ги продаваат земјоделските машини, направите и 
резервните делеви на трговското претпријатие што 
го основале или на други трговски стопански орга-
низации со признавање на рабатот. Трговската сто-
панска организација не смее да им засмета^ маржа 
на корисниците на попустот при продажбата на 
земјоделски машини, направи, и резервни делови. 

6. Со оваа одлука се става вон сила одреде, та 
на точ. 1 и 2 под а) и б) од Времената одлука за 
регресите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53) и тон. 1 од Времената одлука за 
измени и дополненија на If редената одлука за ре-
гресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4,'с-4), 

7. Со овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното степанетгз по потреба да до-
несе поблиски прописи за спроведувањето на снаа 
одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот ли ЈТ на ФНРЈ", 

P. п. бр. 250 
18 јуни 1951 година 

Белград 
Сојузен извршен е е зет 

Секретар, 
Вељко Зетовиќ, е. р. 

П а тр ете ед атол, 
"Светозар Вукмановић е р, 

298. 

Врз основа на главата XL.I во врска со гла-
вата V одделот 1 и главата XXXVII лоч. 2а од Со-
јузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, 
ВРЗУВАЧКИ, ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО 
1. На земјоделските производителни органи-

зации (земјоделски стопанства, установи, економии, 
земјоделски задруги), на фабриките и тргове- иге 
претпријатија што преку контрахирање со земјо-
делските производители осигуруваат производство 
на еден или повеќе земјоделски производи, со цел 
за нивна преработка или продажба (на пр. фабри-
ките за шеќер, масло, цикорија, индустрија на кон-
зерви, претпријатијата за промет со земјоделски 
производи) како и со земјоделските индивидуални 
стопанства кога ги купуваат индустриските произ-
води за производството во земјоделството споменати 
во оваа одлука им се одобруваат следниве попусти 
сметајќи по една тона, килограм, или процент од 
продажната цена на производителот. 

а) Вештачки ѓубриња: 
аа) од домашното производство: 

(Динари за тона) 
суперфосфат 7.000.— 
калциум цијанамид 22,500.— (Рушо) 

32 ООО.— (Дупи-ат) 
амон сулфат (за непосредна 

употреба кај земјоделските 
производители) 22,600.— 

амон сулфат (за ме и гани ѓу-
бриња) 15.600.— 

нитрофоскал 18,700.— 
кае 16.000.— 
ат-анфас 15 500.— 
нитрсфос 18.400.— 

бб) Од увозот: 
калка мон са листер 22 ОСО.— 
чилска шалитра 25.503.— 
Томасова згура j;>.GG3.— 
ка^иеби соли (хлорид) ТЗ.СЈО.— 
далиев Сулфат 29,000.— 
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б) Средства за заштита на растенијата: 
а) Од домашното производство': 

(% од ПДП) 
74 
60 
80 
87 

ДДТ — течен 
ДДТ — во прав 
средства врз база на динитроортокрезол 
никотински средства 
други средства за заштита на расте-

нијата (освен синиот камен и зе-
лен?, галица) 

бб) Од увозот: 
паоатионски средства и хормонални 

сродства за отстранување на пле-
ве лита 

други средства (освен сумпорот и жи-
ви ни от прав) 

в) Сисал за врзување и каде лио влакна: 
{% од ПДП) 

сиеал за врзување (од увозот) 
сисал предено од увозот што го пре-

работуваат домашните фабрики 
каделио влакно 

г) Гориво и мазиво 

60 

60 

30 

50 

50 
60 

(по 1 кг) 
35 
33 
35 

160 

бензин 
петрол за мотори 
нафта -
моторно уље 

2. Регресот во виси лата на попустот по оваа 
олука ќе го реализираат стопанските организации 
што ги произведуваат или увезуваат индустриските 
производи цитирани бо тон. 1 под а), б), в) од оваа 
одлука. Производител ната стопанска организација 
што произведува амон сулфат реализира регрес по 
ове а одлука и кога ова (вештачко ѓубре му го прода-
ва на производителот на мешано ѓубре. Регресот при 
продажбата на гориво и мазиво на корисниците на 
попустот го реализираат производителите стопан-
ски организации односио „Југопетрол'*'. 

3. Износот на регресот по основот од тон. 1 
под а) за сите увозни вештачки ѓубриња се утврду-
ва врз база на пресметувањето на доларот по 600 ди-
нари. Секао пресметување на доларот, под или над 
цитираното ниво повлочува и сразмерно намалу-
вање односно наголемување на регресот поставен 
во оваа одлука. 

4. Трговската мрежа ќе изврши попис на запа-
сите на производите од тон, 1 затечени во нејзините 
магацини на денот на објавувањето на оваа одлука 
и во срок од 10 дена по објавувањето на оваа одлука 
ќе поднесат барање до Народната банка на ФНРЈ 
заради одобрување и исплата на пресметаната 
разлика во цената. Обврската на пописот се одне-
сува до производите од тон. 1 за кои произво-
дителите стопански организации го реализирале 
регресот ири продажбата на трговската мрежа. При 
пописот на запасите задолжително присуствува 
претставникот на надлежниот народен одбор што 
го заверува пописот и пресметката. 

5. Оваа одлука ги става вон сила тон. д) и ѓ) 
под 2 одделот I од Времената одлука за оегресите 
во стопанството („Службен лист па ФНРЈ", бр. 
52/53) и тон. 2 и 3 од Времената одлука за измени 
и дополненија на Времената одлука за регресите 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

6.' Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство по потреба да до-
несе поблиски прописи за спроведуван.ето ка оваа 
одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот ги 
обавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ"'. 

P. п. бр. 249 
18 јуни 1354 годиш 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар,^ Потпретседател, 
Вељи* З е в з е к , е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

299. 
Врз основа на главата XLI во врска со одделот 

1 од главата V, и главата XXXVII тон. 2а од Соју-
зниот општествен план за 1Ѕ54 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗ-

ВОДИ ЗА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО 
РИБАРСТВО 

1. На рибарските задруги и на рибарите кога 
купуваат индустриски производи за морското и 
езерското рибарство им се одобрува следниов по-
пуст по одделни видеви индустриски производи во 
проценти од продажната цена на производителот, 
односно по еден килограм. 

а) Рибарски материјал: 
(% сд ПДП) 

— рибарски светилки од домашното 
производство од 800 до 4.000 свеќи 50 

— мрежи од памучен материјал: 
од конец Но 50 до 50/140 односно 
од конец што им одговара на овие 
дебелини, а големината на окото 
45 до 60 мм од јазол до јазол — 80 

— од конец Но 100/9, 120/9 и 135/9, 
односно од конец што им одго-
вара на овие дебелина на големи-
ната на окото од 8, 9, 10, 11 и 12 
мм сметајќи од јазол до јазол — 70 

— од конец Но 50/9, 70/9 и 85/9 од-
носно на оној што им одговара 
на овие дебелина на големината 
на окото од 9, 10, 11 и 12 мм од 
јазол до јазол 60 

— од конец Но 20/9 до 24/9 или на 
оној што им одговара на овие де-
белина! на големината на окото 
од 16 до 60 мм, сметајќи од јазол 
до јазот 70 

— мрежи стојачници, конфекциони-
рани во фабрика, без коноп, оло-
во и плута 60 

— мрежи во сите формати од конец 
на сите дебелини што не се горе 
споменати без обѕир на големина-
та на окото, како и на овие фор-
мати од конец на горе наведените 
дебелини и која да е друга голе-
мина на окото од оние што се 
горе наведени 40 

— рибарски конец: 
дебелина од 50/6 до 140/9 20 
други дебелини — — — 30 
трајна, спор цин и јажиња од на-
дела на манила и сисал 50 
челични јажиња 70 
плута изработена и во плочи — 50 

б) Гориво и мазиво: 
(дин. по 

1 кг) 
моторно уље 160 

> нафта за рибарство — 45 
петрол за осветление во рибар- 1 

ство 83 
2. Регресот во висината на попустот ти оваа од-

лука ќе го реализираат стопанските организации 
што ги произведуваат индустриските предводи ци-
тирани во претходната точка при продажбата на 
корисниците иа попустот. Овој регрес го формираат 
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и стопанските организации што вршат промет со 
производите од претходната точка кога им ги про-
даваат на корисниците на попустот. 

3. Со оваа одлука се става вон сила одредбата 
на тон. 3 од Времената одлука за регресите во сто-
панството („Службен- лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

4. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да донесе по по-
треба поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 247 
13 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Светозар Вукмановић с. р. 

ЗОО. 

Брз основа на главата XLI, во врска со гла-
вата V одделот 1 и главата XXXVII тон. 2а од 
Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗ-

ВОДИ ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО 

1. На земјоделските производител ни органи-
- зации, на земјоделските индивидуални домаќинства 
\ и на пчеларите кога купуваат индустриски произ-
1 води за пчеларството им се одобрува следен попуст 

по поодделни видови производи, сметајќи во про-
цент од продажната цена на производителот, и тоа: 

(Го од ПДП) 
" а) за направи 40 

б) за кошници 50 
в) за алат и прибор 40 

2. Регресот во висина на попустот по оваа одлу-
ка ќе го реализираат стопанските организации што 
ги произведуваат индустриските производи од прет-
ходната точка ако им ги продаваат овие производи 
на корисниците на попустот. Овој регрес можат да 
го реализираат и стопанските организации што 
вршат промет на споменатите производи при про-
дажбата на овие производи на- корисниците на 
попустот. 

3. Со оваа одлука,.се ставаат вон сила одредбите 
на точ. 2 под а) и б) од Времената одлука за регре-
сите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/53) и точ, 1 од Времената одлука за измени и 
дополненија на Времената одлука за регресите во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

4. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство по потреба да до-
несе поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 251 
18 јуни 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

301. 

Врз основа на одделот 1 од главата XXX на Со-
/увниот општествен план за 1954 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ДЕНИ НА НЕКУРЕНТНИОТ 

ТУТУН И ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ 
1) Трговските претпријатија и дуќани и други-

те стопански организации што се занимаваат со 
промет на тутун и тутунски преработки, можат ке-
курентниот тутун и тутунските преработки да ги 
продаваат по цените што се формираат според усло-
вите на пазарот, со тоа што тие цени не можат да 
бидат поголеми од цените што за овие видови про-
изводи се определени од надлежните органи на др-
жавната управа. 

2) Кои видови тутун и тутунски преработки ќе 
се сметаат како некурентни како и поблиски услови 
за нивната продажба, ќе определи сојузниот Држа-
вен секретар за работи на народното стопанство. 

3) Негативните разлики во цените при прода-
жбата на некурентниот тутун и тутунските прера-
ботки ќе ги покријат трговските претпријатија и 
дуќани и другите стопански организации цитирани 
во точ. 1 од својот вкупен приход. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 256 
19 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар,^ Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

302. 

Врз основа на чл. 32 од Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ НА1 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
• Во Упатството за примена на контните планови 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/54) се вршат следни измени и допол-
ненија: 

1) Точ. 2 се менува и гласи: 
„Советот за стопанство на народниот одбор на 

околната, градот или градската општина со од-
делни] права определува: 

а) кои стопански организации се сметаат како 
мали, во смисла на чл. 6 ст. 3 од уредбата; 

б) кои занаетчиски и угостителски дуќани се 
сметаат како дуќани со мал вкупен приход, во сми-
сла на чл. 6 ст. 4 од уредбата; 

в) кои земјоделски организации се сметаат 
како пробни погони, во смисла на чл. 6 ст. 5 од 
уредбата1 и, со тоа во врска, кои од шие земјоделски 
организации водат книговодство по скратениот кон-
тен план, а кои по начелата на едноставното (про-
сто) книговодство. 

Одлуките во поглед на категоризацијата на 
стопанските организации во смисла на претходниот, 
став, советот за стопанство на нарддниот одбор на 
околната, градот или градската општина со од-
делни права ги донесува на почетокот на годината 
и не може да ги менува во текот на годината." 

2) Во тон. 18 се вршат следни измени и допол-
ненија на Единствениот сснозен контен план за 
стопанството; 
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— контото „10 — Благајна", станува конто „10 
— Парични средства"; 

— контото „20 — Банки", станува конто „20 — 
Башш, дополнителен кредит за обртните средства"; 

— контото „45 — Придонеси на општествената 
заедница", станува конто „45 — Придонеси на оп-
штествената заедница и на фондовите"; 

— контото „46 — Пресметковни плати", станува 
конто „46 — Укалкулирани плата". 

3) Во тон. 18, под Ш — Содржина на поодделни 
основни конта, се вршат следни измени: 

а) Текстот на упатството за основното конто 
10 — Благајна се менува и гласи: 

„На контото 10 — Парични средства, се води 
гс т о вин ски от промет на стопанските организации 
преку благајната и жиро-сметките. 

Аналитички ова конто задолжително се рас-
членува на готовинските средства во благајната и 
на жиро-сметката. 

Аналитичкото конто на благајната може по по-
треба да се расчленува на поодделни благајни што 
се водат во стопанската организација (главна бла-
гајна, благајна на транспортни трошоци, порто-
благајна и ел.). 

Аналитичкото конто на жиро-сметката се за-
должува за износот на одобрените кредити со одо-
брување на контото 20 — Банки, дополнителен кре-
дит за обртните средства, ако е во прашање кре-
дит за дополнителните обртни средства, односно 
одобрување на контото 97 — Кредит за постојаните 
обртни средства, ако е во прашање кредит за по-
стојаните обртни средства. Спрема тоа, на ова кон-
то ќе се веди противвредноста на средствата што 
произлегуваат од одобрените кредити на стопан-
ската организација — ba постојаните и дополнител-
ните обртни средства. Освен тоа, ова конто се за-
должува за сите уплати што се вршат преку теку-
штата сметка на стопанската организација, а се 
одобрува за сите исплати." 

б) Текстот на упатството за основното конто 
20 — Банка дополнителен кредит за обртните сред-
ства, се менува и гласи: 

„На контото 20 — Банки, дополнителен кредит 
за обргните средства се води износот на одобрениот 
дополнителен кредит, едновремено книжен на то-
вар на контото на жиро-еметката (10). По потреба, 
ова конто се расчленува на аналитички конта а на 
начин како што е извршено расчленувањето ка ј 
банката. На товар на ова конто не се вршат ни-
какви други книжења освен книжењата во врска 
со враќањето на кредитите." 

в) Во текстот на упатството за основните конта 
42 и 43 — Туш услуги при цитирањето на општите 
трошоци на туѓите услуги треба да се менува на-
зивот услугата „— придонес (членарина) на 
стручните здруженија" во назив „— постојан при-
донесена фондот за унапредувања на надворешната 
трговија". 

На крајот на текстот од упатството за основ-
ните конта 42 и 43 — Туѓи услуги се придава: 

„Придонесот (членарината) на стручните здру-
женија., освен постојаниот придонес на фондот за 
унгпредување на надворешната трговија, не се 
книжи на -тозар на контото 42 и 43 — Туѓи услуги, 
туку ^на товар на средствата за самостојно распо-
лагале на стопанските организации. Ако стопан-
ската организација нема средства за самостојно ра-
сполагање, придонесот (членарината) на стручните 
здру^Ѕ-шја се книжи на товар на нејзиниот резер-
вен ф$нд". 

ј) Текстот на упатството за основното конто 
45 —• х1ридопеси на општествената заедница се ме-
нува и гласи: 

„На контото 45 — Придонеси на општествената 
заедеада и на фондовите, се книжат овие придо-
неси: 

— интерес на основните средства, 
— земјарина, 
— придонес за резервниот фонд (доколку се 

пресметува на товар на трошоците, на пр. во трго-
вијата), 

— придонес за инвестициониот фонд (доколку 
се пресметува на товар на трошоците, на пр. во 
трговијата), 

— ануитетите за кои гаргнтира око ли јата, гра-
дот, односно градската општина со одделни права 
(во трговијата). 

Расчленувањето се врши по поодделни видови 
пр ид он е е и. 

На товар на одделните аналитички конта во 
склоп на ева конто се книжи остатокот на реали-
зираниот платен фонд кој во смисла на чл. 58, ст. 
2 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани, трговско претпријатие, тр-
говски дуќан, продавница на производители© прет-
пријатие, стовариште и откупна станица го внесува 
во својот инвестиционен фонд и во својот резервен 
фонд." 

д) Текстот иа упатството за основното конто 
46 — Укалкулирани плати, се менува и гласи: 

„На контото 46 — Укалкулпрани плати, кни-
жењето се врши, по правило, на крајот на пресмет-
ковниот период. 

Со платите пресметани Брз основа на тариф-
ниот правилник на стопанската организација се 
товарат производите, производните фази односно 
погони, со претходно книжење на товар на контото 
46 — Укалкулирани плати. 

Контото 46 може да се расчлени на плати на 
изработката и на плати во општите трошоци (не-
посредни и посредни плати), а покрај тоа, по по-
треба, уште и по другите категории. На пример, на 
плати на изработката, на помошни плати, на плати 
на службениците и ел. 

На товар на контото 46 се книжи и придонесот 
за социјално осигурување што се однесува на укал-
кулираните плати книжени на ова конто. 

Книжењето на укалкулирањето плати се врши 
на следен начин: 

1. за укалкулираните плати пресметани по та-
рифниот правилник се товари контото 46 — Укал-
к у л и р а ш плати, во корист на контото 28 — Укал-
кулирак пресметковен платен фонд. Напоредно со 
тоа п на ист начин се книжи и соодветниот износ 
на редовниот придонес за социјално осигурување; 

2. со ист износ на платите пресметани по та-
рифниот правилник за редовниот придонес за со-
цијално осигурување се задолжува контото 52 —• 
Производство во тек, или непосредно соодветното 
конто од класата 7, во корист на контото 49 — Ра-
според на трошоците; 

3. со обѕир на тоа дека износот на пресметков-
ниот платен фонд обично нема да се поклопува со 
износот на укалкулираните плати на истиот пре-
сметковен период, и дека укалкулираните плати, 
по правило, ќе -бидат поголеми од висината на пре-
сметковниот платен фонд, разликата помеѓу изно-
сот на пресметковниот платен, фонд и износот ка 
платите пресметани по тарифниот правилник, со 
соодветната разлика на придонесот за социјално 
осигурување, треба да се книжи на товар на кон-
тото 28 -г- Укалкулкуан пресметковен платен фонд, 
со противставка во корнет на контото 59 — Исправ-
ка на вредноста на зап а сите на недовршеното про-
изводство и полл'производите. Ако пресметковниот 
платен фонд е поголем од укалкулираните плати 
во истиот период, книжењето на разликите се врши 
Обрнуто; 

4. при пресметувањето на довршените произ-
води треба да се пресмета и делот на разликата 
помеѓу пресметковниот платен <±>онд и платите 
укалќулирани по тарифниот правилник, кој се од-
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несуЕа до довршените производи и услуги, и тој 
износ да се книжи на товар односно во корист на 
контото 64 — Исправка на вредноста на запасите 
на готовите производи. Делот на разликата што се 
однесува до довршените услуги не се книжи преку 
контото 64, туку се пренесува непосредно на кон-
тото 70 — Трошоци на реализираните готови про-
изводи и услуги; 

5. при пресметувањето на продадените произ-
води, на крај на пресметковниот период, се прене-
сува делот на разликата меѓу пресметковниот пла-
тен фонд и платите по тарифниот правилник кој 
се однесува до продадените производи, од контото 
64 — Исправка на вредноста на запалите па гото-
вите производи на контото 70 — Трошоци на реа-
лизираните гетови производи и услуги 

Со книжењето на овој начин се врши сводеље 
иа платите укалкулираш* по тарифниот правилник 
на износот на пресметковниот платен фонд, а на 
поодделни работни налози и поодделни калкулации 
на производи и услуги да не мораат да се вршат 
исправки. 

Трговските претпријатија и дуќани го книжат 
на товар на одделните аналитички конта на основ-
ното конто 46 износот на пресметковниот платен 
фонд со соодветниот придонес за социјално осигу-
рување и износот на наголемување^ на пресмет-
ковниот платен фонд во смисла на чл. 58 од Уред-
бата за трговската дејност и за трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53) заедно со соодветниот придонес за социјално 
осигурување, а во корист на контото 25." 

ѓ) Во текстот на упатството за основното конто 
84 — Добивка по ставот 3 се придаваат нови ста-
вови 4 и 5, кои гласат: 

„Ако по периодичната пресметка на вкупниот 
приход на стопанската организација во текот па 
годината се покаже загуба, тогаш добивката по-
стигната во претходните периоди се намалува за 
износот на загубата и се врши повторна расподелба 
на добивката. 

Ако по периодичната пресметка на вкупниот 
приход на стопанската организација во текот на 
•годината се покаже добивка, а во претходните пе-
риоди е утврдена загуба, тогаш од износот на до-
бивката првенствено се намирува загубата од по-
ранешните периоди." 

Досегашниот став '4 станува став 6. 
4) Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на, ФНРЈ". 
Бр. 4273 

3 јуни 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

303. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина со својата одлука на седницата од 11 
јуни 1954 година одреди да се извршат дополнителни 
избори за народен пратеник на Сојузниот собор во 
Изборната околија Пазин и Л абии во којашто пр ате-
ничкото место остана упразнето, Сојузната изборна 
комисија, врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Заколат 

за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
Па зин и Лабин. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 ав-
густ 1954 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Пазин и Лабин со седиште во Пазин именувана 
со Решението на Сојузната изборна комисија бр. 2 
од 15 септември 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/53) е надлежна за спроведувањето н<а 
'дополнителните избори. 

Бр. 20/54 
19 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

288. Одлука за измени и дополненија на Со-
јузниот општествен план за 1954 година 

289. Одлука за измени и дополненија на Бу-
џетот на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија (Сојузниот буџет) за 1954 
година 

290. Указ за прогласување на Законот за про-
метот со земјишта и згради — 

291. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за заштита на добитокот од заразни 
болести 420 

292. Указ за прогласување на Основниот за -
кон за заштита на растенијата од боле-

сти и штетници 
293. Уредба за пресметувањето, расподелбата 

и наплатата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации — 

294. Одлука за дополнение на Одлуката за 
постапката со преодените увозни заклу-
чоци од 1953 година 

295. Одлука за определување највисоки про-
дажни цени за бело и сиво сурово ж е -
лезо 

296. Одлука за таксите за одобрување произ-
водството и увозот на лекови 

297. Одлука за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на опрема и резервни 
делови за земјоделството — 

298. Одлука за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на вештачки ѓубриња, 
средства за заштита на растенијата, врзу-
в&чки, горива и мазива за земјоделството 

299. Одлука за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на индустриските произ-
води за морското и езерското рибарство — 

300. Одлука за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на индустриските произ 
води за пчеларството 

301. Решение за продажните цени на неку-
рентниот тутун и тутунските преработки 

302. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството' за примена на контните п та-
нови на стопанските организации 

303. Решение на Сојузната изборна комисија 
за реемитување дополнителни избори — 

413 

414 

— 414 

428 

425 

438 
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439 

439 

440 

441 

— 442 

442 

442 
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