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У К А З 
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Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Општиот закон за организацијата на здрав-
ствената служба, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 
октомври 1960 година и на седницата на Соборот 
на производителите од 28 октомври I960 година. 
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Петар Стамболић, е. р. 

ОПШТ ЗАКОН 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

СЛУЖБА 

Д Е Л П Р В 
ОПШТИ НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

Г л а в а п р в а 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради спроведување на здравствената заштита 

на населението се - организира здравствена служба 
според начелата »а овој закон. 

Член 2 
Целта на здравствената заштита е особено: 
— обезбедување на телесното и душевното 

здравје и унапредување на здравствената состојба, 
кано основни услови за развитокот на работните, 
творечките и одбранбените способности на народот 
и за развитокот на стопанските сили на земјата; 

— обезбедување на здрав развиток на децата и 
младината; 

— обезбедување на поволни здравствени усло-
ви за време на бременоста и породувањето како и 
по породувањето за жената , ма јката и детето; 

— отстранување на причините и последиците 
на зоболувањата и инвалидноста; 

— санирање на средината и обезбедување на 
хигиенски услови за живот и работа на граѓаните 
и за продолжување на човечкиот век; 

— подигање на здравствената култура на по-
единците и народот во целина. 

Член 3 
Здравствената заштита се остварува: со спре-

чување на заболувањата и повредите, со сузбивање 
на појавата и ширењето на заразни и други боле-
сти и со нивното искоренување, со поставање рана 
дијагноза на заболувањата, со благовремено л е к у -
в а њ е и рехабилитација на заболените и повреде-
ните, со здравствено просветување и телесно воспи-
тување, како и со асанацији и други мерки за здрав-
ствена заштита. 

Член 4 
Здравствената заштита непосредно ја спроведу-

ваат здравствените работници и здравствените уста-
нови. 

Во спроведувањето на здравствената заштита 
здравствените установи и други органи на здрав-
ствената стужба соработуваат со установите за 
здравствено осигурување, со санитетската служба 
на Југословенската народна армија, со Југословен-
скиот Црвен крст, со стопанските организации, ор 
просветните, социјалните и други самостојни уста-
нови, со синдикатите, со стручните друштва и здру-
ж е н и ј а на здравствените работници, со други оп-
штествени организации и граѓани. 

Член 5 
Во организирањето на здравствената служба и 

во обезбедувањето на здравствената заштита, по-
к р а ј здравствените установи и државните органи, 
учествуваат граѓаните, непосредно и преку свои 
претставници во органите на општественото самог 
управување на здравствените установи и на уста-
новите за здравствено осигурување, стопанските и 
други организации и самостојни установи. 

Член 6 
Здравствените установи се самостојни установи 

со кои се управува според начелата на општестве-
ното самоуправување. 

На здравствените установи се применуваат оп-
штите прописи за самостојните установи, доколку 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 7 
^ћидовите на здравствените установи се устано-

вуваат оо закон. 
Член 8 

Здравствените установи се финансираат од при-
ходите што ги остваруваат со наплатување надоме-
сток за медицинската помош и за Други видови 
здравствена заштита што им ги укажуваат на гра-
ѓаните, за спроведувањето на мерките за здрав-
ствена заштита и за други услуги, како и од други 
свои приходи. 

Член 9 
Здравствената установа самостојно го утврдува 

вкупниот приход и располага оо остварениот чист 
приход (доход) во согласност со одредбите на овој 
закон. 

Член 10 
Меѓусебните односи на здравствените установи 

се засновуваат врз заемна соработка и стручна 
помош. 
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Член 11 
Државните органи ги имаат спрема здравстве-

ните установи само правата и должностите утвр-
дени со закон. 

Член 12 
Стручните работи од општ интерес за спроведу-

вањето на здравствената заштита на подрачјето на 
одделни политичкотериторијални единици ги врши 
определена здравствена установа како здравствен 
центар. 

На здравствениот центар можат да му се дове-
рат и одделни управни работи од областа на здрав-
ствената заштита. 

Здравствениот центар може да врши работи од 
својот делокруг за една или повеќе општини или 
околии. 

Член 13 
Лекарите и други здравствени работници во 

својата стручна работа, секој во својот делокруг, 
се самостојни и независни. 

Член 14 
Лекарите и други здравствени работници ги вр-

шат работите на здравствената заштита како чле-
нови на р а б о т и т е колектив на определена здрав-
ствена установа. 

Во местата што немаат услови за основување 
здравствена установа, а најблиските здравствени 
установи не се во можност да обезбедат вршење на 
определени работи од здравствената заштита, со 
републички прописи можат да се определат усло-
вите под кои бабиците, медицинските сестри, хиги-
еничарите и заварите можат да ги вршат тие ра-
боти како службеници на народен одбор, на земјо-
делска задруга или друга организација. 

Член 15 
Здравствените и други работници на здравстве-

ната установа ги остваруваат личните доходи од 
доходот на здравствената установа. 

Личните доходи зависат од квалитетот и коли-
чината на работата, како и од други мерила утвр-
дени со закон. 

Личните доходи на здравствените и други ра-
ботници на здравствената установа се утврдуваат 
со правилникот на установата за личните доходи. 

Член 16 
Правата и должностите на здравствените и дру-

ги работници на здравствената установа се регу-
лираат со правилниците на установата за работните 
односи и за личните доходи, во согласност со одред-
бите на овој закон. 

Член 17 
Секој здравствен работник и секоја здравстве-

на установа се должни да му укажат на граѓанин 
брза медицинска помош (прва помош). ^ 

Член 18 
Граѓаните слободно избираат лекар и соодветна 

здравствена установа кои ќе им укажуваат меди-
цинска помош или друг вид здравствена заштита 
(медицинска помош). 

Член 19 
За медицинската помош и други видови здрав-

ствена заштита што ги укажуваат здравствените 
установи се плаќа надоместок. 

Во поглед плаќањето на надоместокот за меди-
цинска помош укажана на здравствени осигурени-
ци и на лица што со посебни прописи се ослобо-
дени од плаќања надоместоци, важат прописите за 
здравственото осигурување односно тие посебни 
прописи. 

Член 20 
Стручната работа' на здравствените установи и 

стручната работа на лекарските и други здравстве-
ни работници подлежат на надзор според одредбите 
на законот. 

Член 21 
Производството и прометот на лекови и други 

средства за лекување и превентива (лекови), како 
и на ортопедски справи и помагала подлежат на 
посебен надзор. 

Г л а в а в т о р а 
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

1. Општи одредби 
Член 22 

Задачите на здравствената установа и видовите 
на здравствена заштита што таа ја дава се опре-
делуваат, согласно со прописите, со актот за о к о -
вување на здравствената установа. 

Со прописите или со актот за ословување може 
да се предвиди здравствената установа да врши 
определени работи на здравствената заштита на 
определено подрачје и за определено подрачје да 
води здравствена евиденција. 

Секоја здравствена установа учествува во спро-
ведувањето на превентивните мерки за здравствена 
заштита, на начинот определен со нејзините пра-
вила. 

Член 23 
Во здравствените установи укажувањето на ме-

дицинската помош на граѓани се организира така 
што таа да биде што поефикасна и попотполна. 

Член 24 
При укажувањето на медицинска помош се 

обезбедува чување на професионалната тајна. 
Член 25 

Граѓанин што не е примен на лекување или не 
е задоволен со приемот односно со укажаната по-
мош, може од управникот на здравствената уста-
нова или од шефот на нејзино одделение да бара 
неговиот случај да се испита и разгледа, а ако не 
е задоволен со одлуката на управникот, може да 
бара неговиот случај да се изнесе пред управниот 
одбор односно советот на здравствената установа. 

Барањето од претходниот став може да го по-
стави и соодветна установа за здравствено осигуру-
вање, работен колектив, синдикална или друга за-
интересирана организација. 

Кога е барањето на граѓанин за прием на ле-
кување одбиено, во службената евиденција на 
здравствената установа се наведува причината за 
одбивањето. 

За резултатот на испитувањето и за одлуката 
во смисла на ст. 1 и 2 од овој член здравствената 
установа го известува во определениот срок гра-
ѓанинот односно заинтересираната установа или ор-
ганизација ако тие во таа смисла поставиле барање. 

Член 26 
Граѓанинот на кој определена здравствена уста-

нова му укажува медицинска помош може кога тоа 
ќе го смета за потребно да бара конзилијарен пре-
глед од страна на лекари што од истата или друга 
здравствена установа самиот ќе ги избере. За болен 
што не е во состојба тоа да го стори сам, или 
инаку, барањето можат да го постават и членови 
на неговата потесна фамилија, соодветната установа 
за здравствено осигурување, работниот колектив, 
синдикалната или друга заинтересирана органи-
зација. 

Член 27 
Здравствената установа, во рамките на своите 

задачи, на барање од лекар што не е член на неј -
зиниот работен колектив врши прегледи односно 
претраги потребни за дијагноза и лекување на 
болните на кои тој лекар им укажува медицинска 
помош. 

Член 28 
Здравствената установа, сама или во соработка 

со други здравствени установи, организира курсеви 
и други форми на стручно усовршување на здрав-
ствените работници. 
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Член 29 
Во одделни здравствени установи може да се 

изведува медицинска настава и усовршување на 
здравствени работници. 

Односите меѓу здравствените установи во кои 
се изведува настава и факултетите односно учили-
штата се регулираат со договор. 

Член 30 
Здравствената установа може, ако за тоа постои 

потреба, да врши работи на здравствена заштита 
и надвор од рамките на своите редовни задачи. 

Член 31 
Во случај на непосредна опасност за животот и 

здравјето на поголем број граѓани, на здравствените 
установи може, без оглед на нивните редовни за-
дачи, да им се довери преземање соодветни мерки 
и да им се стави во задача непосредно спроведу-
вање на здравствена заштита на определено по-
драчје. 

Член 32 
Здравствената установа води евиденција за сво-

јата работа. 
Податоците што здравствените установи задол-

жително ги водат ги определува со свој пропис 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје. 

Член 33 
Здравствените установи се должни да му ги до-

ставуваат на соодветниот здравствен центар пропи-
шаните податоци. 

Член 34 
Извештајот за работата на здравствената устано-

ва јавно се претресува најмалку еднаш годишно на 
состанок на членовите на советот и на членовите на 
работниот колектив, на претставниците на устано-
вите за здравствено осигурување и на други заин-
тересирани органи, установи, организации и граѓани. 

Овој извештај ќе се направи достапен на јавно-
ста пред одржувањето на состанокот за неговото 
претресување. 

Член 35 
Здравствената установа има свои правила, со кои 

се пропишуваат особено: задачите, организацијата, 
работата, органите на управувањето, нивниот дело-
круг и овластувања, односот спрема болните и ра-
ботната дисциплина во установата. 

Во рамките на своите правила здравствените 
установи ги регулираат со правилници правата и 
должностите на здравствените и други работници, 
куќниот ред и внатрешното работење, поблиску ги 
пропишуваат одредбите за начинот на приемот и за 
негата на болните и ги регулираат другите прашања 
во врска со работата на установата. 

Во поголемите здравствени установи може со 
правилата на установата да се определи да постои 
помошник-управник (управител), кој непосредно ра-
ководи со економско-финансиските и администра-
тивните работи на здравствената установа, како и 
главна медицинска сестра. 

Член 36 
Заради соработка и заемно помагање во решава-

њето на одделни прашања од областа на унапреду-
вањето на економското и административното работе-
ње, како и на други прашања од заеднички интерес, 
здравствените установи на територијата на народ-
ните републики можат да формираат заедници на 
здравствени установи. 

Заедниците на здравствените установи можат да 
формираат сојуз на заедниците на здравствените 
установи. 

Заедниците на здравствените установи и соју-
зот на заедниците на здравствените установи доне-
суваат статути со кои ја регулираат организацијата, 

работата и работењето на заедниците односно на 
сојузот. 

2. Обновување 
Член 37 

Народните одбори односно извршните совети, со 
соработка на здравствените установи и установите 
за здравствено осигурување, на станбените заедни-
ци, на стопанските и други заинтересирани органи-
зации, органи и установи, ја утврдуваат ориентаци-
оната програма за развиток на мрежата на здрав-
ствени установи на подрачјето на одделни политич-
котеритгријални единици. 

При изработката на програмата за развиток на 
мрежата на здравствените установи се води сметка 
за условите и потребите на одделни подрачја и со 
програмата се предвидуваат здравствените установи 
што на граѓаните можат да им дадат што пополна 
здравствена заштита. 

Член 38 
Здравствена установа може да се основе ако за 

нејзиното основу вање се обезбедени градежно-
технички услови, услови во поглед на организаци-
јата, техничката и медицинската опрема, бројот и 
видот на здравствените работници, обртните сред-
ства неопходни за почеток на работата, како и дру-
ги услови предвидени со републичкиот закон за 
одделни видови здравствени установи. 

Член 39 
Здравствени установи можат да основуваат на-

родните одбори, извршните совети и други државни 
органи овластени со посебни прописи, установите за 
здравствено осигурување, стопанските и други орга-
низации и установи, како и другите општествени 
правни лица. 

Член 40 
Определени видови здравствени установи можат 

да се основуваат за спроведување определени видови 
здравствена заштита за членовите на работните ко-
лективи на одделни стопански и други организации, 
органи и установи, кога е тоа неопходно за врше-
њето на нивните дејности односно задачи. 

Републичките прописи определуваат кои сто-
пански и други организации, органи и установи и за 
кои видови здравствена заштита можат да ги осно-
вуваат установите од претходниот став. 

Член 41 
Стопанските и други организации и установи 

основуваат здравствена установа по претходно одо-
брение од советот надлежен за работите на народно-
то здравје на народниот одбор на општината на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на здравствената 
установа. 

Одобрение за основување здравствена установа 
не може да не се даде ако за оковувањето се испол-
нети пропишаните услови. 

Член 42 
Здравствените установи се основуваат според 

општите прописи за самостојните установи. 
Актот за ословување ги содржи особено: нази-

вот и седиштето на здравствената установа, нејзи-
ните задачи, средствата за основување и работа, 
органите на управувањето и постапката за о к о -
вување. 

Член 43 
Здравствената установа може да почне со рабо-

та кога органот на управата на општинскиот наро-
ден одбор надлежен за работите на народното здрав-
је комисиски ќе утврди дека за тоа се исполнети 
пропишаните услови. 

Членовите на комисијата, на предлог од соодвет-
ниот здравствен центар, ги именува органот од прет-
ходниот став од редот на стручњаците кои, со оглед 
на видот и значењето на установата, можат да оце-



Среда, 9 ноември 1960 

нат дали за нејзината работа се исполнети сите 
пропишани услови. 

Член 44 
Здравствените установи се регистрираат. 
Со регистрацијата здравствената установа се 

здобива со својство на правно лице. 
Член 45 

Здравствената установа може да престане со ра-
ботата само под условите и според постапката што се 
предвидени со закон. 

Ако некои од условите пропишани за работата 
на здравствената установа престанат да постојат, 
органот што врши надзор над нејзината работа ќе 
ја повика да преземе мерки тие услови во определен 
срок да се исполнат. 

Ако здравствената установа во определениот 
срок не ги исполни тие услови, органот што врши 
надзор над нејзината работа може да одлучи таа 
односно одделна нејзина организациона единица да 
ја запре работата додека не бидат исполнети тие 
услови. 

Органот што врши надзор над работата на 
здравствената установа го известува основувачот на 
установата за мерките преземени во смисла на ст. 
2 и 3 од овој член. 

Кога ќе настапат услови за престанок на рабо-
тата на здравствената установа, одлука за преста-
нокот на работата на установата донесува, по прет-
ходно прибавено мислење од советот на установата, 
основувачот во согласност со републичкиот совет за 
народно здравје. Ако основувачот на здравствената 
установа не е општински народен одбор, ќе се при-
бави и мислење од советот на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на народното здравје. 

3. Управување 
Член 46 

Со здравствената установа управуваат советот, 
управниот одбор и управникот (директорот) на уста-
новата. 

Член 47-
Советот на здравствената установа го сочину-

ваат: определен број членови што ги именува осно-
вувачот од редот на граѓаните што можат да при-
донесат за работата на советот, определен број чле-
нови што ги избира работниот ^колектив на "здрав-
ствената установа и определен број членови што ги 
делегираат соодветните установи за здравствено 
осигурување и други заинтересирани установи и ор-
ганизации. 

Во советот на здравствената установа што ја 
основала стопанска или друга организација или 
установа, влегуваат и определен број членови што 
ги именува општинскиот собор на народниот од6~>р 
на општината на чие подрачје се наоѓа установата, 
од редот на граѓаните што можат да придонесат за 
работата на советот. 

Во советот на здравствената установа која врши 
работи на здравствен центар на општината односно 
око ли јата влегуваат и определен број делегати на 
здравствените установи од подрачјето на општината 
односно на здравствените центри од подрачјето на 
оќолијата. 

Ако здравствената установа служи и за настав-
ни цели, во советот влегува и член што го деле-
гира заинтересираниот факултет односно стручно 
училиште. 

Управникот на здравствената установа по сво-
јот положај е член на советот. 

Член 48 
Со правилата на здравствената установа одно-

сно на здравствениот центар се определува вкупниот 
број на членовите на советот, бројот на членовите 
што се именуваат, избираат и делегираат, како и 
органите, уста ковите и организациите што нив ги 
именуваат, избираат и делегираат. 

Вкупниот број на членовите на советот не може 
да биде помал од седум, а бројот на членовите на со-
ветот што ги избира работниот колектив на здрав-
ствената установа не може да биде поголем од по-
ловината на вкупниот број на членовите на сове-
тот, вклучувајќи го и управникот на установата. 

Член 49 
Советот на здравствената установа ги врши осо-

бено овие работи: 
1) донесува правила на установата; 
2) дава согласност на правилниците на устано-

вата за работните односи и за личните доходи; 
3) донесува годишен план за работата на уста-

новата; 
4) донесува финансиски план и дава согласност 

на завршната сметка на установата; 
5) одлучува за приемот на работа и за разрешу-

вање од должност на раководните службеници за 
кои е тоа определено со правилата на установата; 

6) ја претресува состојбата и работата на уста-
новата од гледиштето на извршувањето на нејзи-
ните задачи и донесува заклучоци за насоките за 
таа работа. 

Член 50 -
Управниот одбор на здравствената установа го 

избира работниот колектив од својата средина. 
Управникот е по својот положај член на управ-

ниот одбор. 
Управниот одбор од својата средина избира 

претседател. 
На седниците на управниот одбор претседава 

претседателот, а во случај на негова спреченост, 
еден од членовите на одборот кого тој ќе го овласти. 

Бројот на членовите на одборот и начинот на 
нивното избирале се определуваат со правилата на 
установата. 

Во здравствените установи со мал број персонал 
работите на управниот одбор ги врши работниот ко-
лектив. 

Член 51 
Управниот одбор на здравствената установа ги 

врши особено овие работи: 
1) го утврдува предлогот на правилата на уста-

новата; 
2) донесува, во согласност со советот на устано-

вата, правилници на установата за работните односи 
и за личните доходи; 

3) составува предлог на план за работа, на ф и -
нансиски план и< нацрти на други акти што ги до-
несува советот на установата; 

4) ја донесува завршната сметка на установата, 
во согласност со советот на установата; 

5) ги разгледува работите во врска со екоиом-
ско - фин ансиск ото работење на установата што му 
се ставени со правилата во делокруг; 

6) решава за приговорите против актите за ра-
ботните односи што ги донесува управникот на уста-
новата. 

Член 52 
Управникот ја организира работата на здрав-

ствената установа, непосредно раководи со работата 
на установата и ги врши работите што со општи-
те прописи за установите се ставени во делокруг на 
раководителот на установата. 

Управникот е одговорен за стручната работа на 
установата. 

Управникот го организира приемот на болни и 
граѓани и се грижи односите на здравствениот пер-
сонал спрема болните односно корисниците на услу-
гите на здравствената установа да бидат во согла-
сност со законите, другите прописи и правилата на 
установата. 

Управникот на здравствена установа која врши 
работи на здравствен центар се грижи и за работите 
што ги врши установата како здравствен центар. 

Управникот ја претставува и ја застапува здрав-
ствената установа пред трети лица^ 
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Член 53 
Управникот на здравствената установа го назна-

чува врз основа на конкурс а на предлог од сове-
тот на установата основувачот односно органот што 
ги врши правата на основувач. 

Со закон се пропишуваат условите во поглед на 
медицинската спрема и другите услови што треба да 
ги исполнува управникот на секоја здравствена 
установа. 

По исклучок, во болниците со големи болнички 
одделенија управник може да биде лице без меди-
цинска спрема, со тоа што болницата мора да има 
ш е ф лекар кој е одговорен за стручната работа на 
болницата. 

Член 54 
Заради претресување на поважните прашања од 

областа на стручната работа и организацијата и за-
ради давање мислења и предлози на управникот, 
во здравствената установа во која постојат услови 
за тоа се формира стручен колегиум, составен од 
шефовите на определени организациони единици и 
од други здравствени работници на установата тито 
ќе ги определи управникот. 

Член 55 
Предлозите на правила на здравствената уста-

нова, на правилници за работните односи и за лич-
ните доходи, на финансиски план и на план за ра-
бота, за раеподелба на доходот на лични доходи и 
фондови и другите важни прашања од особен ин-
терес за работниот'колектив, управниот одбор на 
здравствената установа е должен пред одлучување-
то да ги изнесе пред работниот колектив на уста-
новата и да ги земе предвид предлозите и мисле-
њата на членовите на колективот. 

4. Видови здравствени установи 
Член 56 

Видовите на здравствени установи се устано-
вуваат со оглед на обемот и природата на работите 
со кои тие се занимаваат и на видовите здравстве-
на - заштита што тие претежно ги даваат. 

Член 57 
По видови здравствените установи можат да 

бидат: 
— амбулантно-поликлинички и диспанзерски; 
— болнички (ст акцион ар ни); 
— хигиенски и противепидемиски; 
— заводи и институти; — природни лекувалишта и закрепувалишта; 
— аптеки. 
Одделни здравствени установи можат да вршат 

работи на два или повеќе видови здравствени уста-
нови наведени во претходниот став. 

Член 58 
Како амбулантно-поликлиничши и диопанзер-

ски здравствени установи се сметаат особено здрав-
ствените станици, здравствените станици во прет-
пријатие, здравствените домови, диспанзерите, по-
лик линиските и станиците. за брза помош. 

Како болнички (стационари) здравствени уста-
нови се сметаат особено општите и специјалните, 
болници и клиниките. 

Како хигиенски и противепидемиски здравстве-
ни установи се сметаат особено заводите за здрав-
ствена заштита -и заводите и станиците за дезин-
фекција. 

5. Здравствен центар 
Член 59 

Работите на здравствен центар за подрачјето на 
општината односно око лиј ата ги врши здравстве-
ната установа што ќе ја определи општинскиот од-
носно околискиот собор на народниот одбор на оп-
штината односно околната . 

Во општините односно околиите во кои посто-
јат заводи за здравствена заштита, овие заводи, по 
правило, ги вршат работите на здравствен центар. 

Една здравствена установа може да врши ра-
боти на здравствен центар за подрачје на две или 
повеќе општини односно две или повеќе околии. 

Работите на здравствен центар на територијата 
на народната република ги врши републичкиот 
завод за здравствена заштита односно здравстве-
ната установа што ќе ја определи републичкиот из-
вршен совет. 

Член 60 
Здравствениот центар ги следи и ги проучува 

на своето подрачје здравствената состојба, хигиен-
ските прилики и организацијата и работата на 
здравствените установи, за таа цел собира и обра-
ботува здравственостатистички и други податоци за 
стручната работа на здравствените установи и за 
тоа им поднесува извештаи на народните одбори 
односно на извршниот совет. 

Центарот им поднесува на надлежните и заин-
тересираните органи предлози на ориентациона про-
грама за развиток на мрежата на здравствени уста-
нови и на програма за здравствена заштита од 
општ интерес за своето подрачје, предлози за уна-
предување на здравствената служба и здравстве-
ните установи, како и предлози за решавање на 
другите прашања од таа област. 

Центарот соработува со здравствените установи 
на своето подрачје и им укажува ним помош во ра-
ботата, свикува стручни состаноци и советувања 
по одделни прашања од областа на здравствената 
заштита и организира семинари и курсеви за усо-
вршување на здравствените работници. 

Центарот ја усогласува, согласно со прописите, 
стручната работа на здравствените установи по пра-
шањата од општ интерес за здравствената служба 
и во рамките на својот делокруг обезбедува надзор 
над нивната работа. - , 

Трошоците за вршење работите на здравстве-
ниот центар од ст. 1, 2 и 4 на овој член паѓаат на 
товар на буџетот на соодветната п ол ит ич кот ерито -
риј алиа единица. 

Член 61 
Републичкиот завод за здравствена заштита, 

покрај другите задачи што ги врши како здрав-
ствена установа, ја проучува здравствената состој-
ба и хигиенските прилики на територијата на на-
родната република, прашањава од областа на обра-
зованието и усовршувањето на здравствените ра-
ботници, нормативите во областа на изградбата и 
опремата на здравствените установи, како и нор-
мативите во врска со преземањето на мерки за 
здравствена заштита, и му дава мислења и предлози 
на републичкиот совет надлежен за работите на 
народното здравје односно на републичкиот извр-
шен совет по сите овие прашања, а особено по пра-
шањата во врска со унапредувањето на здравстве-
ната служба и на здравствените установи. 

Републичкиот завод за здравствена заштита 
како здравствен центар особено соработува со 
здравствените центри во народната република и 
им укажува стручна и друга помош во работата. 

Заводот соработува со соодветните факултети 
и научни установи и организации, како и со здрав-
ствените установи, и го поттикнува решавањето на 
одделни прашања од областа на здравствената за-
штита за кои смета дека се од општо значење за 
целата земја. 

Посебна задача на овој завод е да ги проучува 
прашањата што се регулираат со закони и со дру-
ги републички прописи и за таа цел да му дава 
предлози на републичкиот совет надлежен за ра-
ботите на народното здравје. 

Заводот може проучувањето на одделни пра-
шања од својот делокруг да им го довери на оддел-
ни здравствени установи на кои им е тоа задача. 

Ако во народната република работите на здрав-
ствениот центар не ги врши републичкиот завод за 
здравствена заштита, работите на здравствениот 
центар за териториј ата на народната република 
наведени во овој член ги врши за тоа определена 
здравствена установа. 
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Член 62 
Заради разгледување на поважни стручни пра-

шања, во здравствениот центар се формира стручен 
совет кој за извештаите и предлозите на центарот 
им дава мислење на надлежните органи и заинте-
ресираните установи и организации. 

Член 63 
Стручниот совет го сочинуваат: определен број 

членови од редот на стручњаците на здравствената 
установа што ги врши работите на центарот, струч-
њаците на определени здравствени установи од 
подрачјето на центарот, определен број членови 
што ги делегираат стручните здруженија на здрав-
ствените работници, како и определен број членови 
што ги именува соодветниот совет надлежен за ра-
ботите на народното здравје од редот на истакнати 
стручњаци. 

Во стручниот совет на здравствената установа 
што ги врши работите на здравствен центар за под-
рачје на една или повеќе околии влегуваат и управ-
ниците на определени здравствени центри. 

Во стручниот совет на републичкиот завод за 
здравствена заштита,1 односно на здравствената 
установа што ги врши работите на здравствен цен-
тар за територијата на народната република вле-
гуваат и управниците на определени здравствени 
центри, како и определен број претставници на 
соодветните факултети. 

Управникот на здравствената установа која вр-
ши работи на здравствен центар е по својот поло-
ж а ј член на стручниот совет. 

Член 64 
Здравствените центри се должни на соодветните 

здравствени центри односно на Сојузниот завод за 
здравствена заштита и на соодветните установи за 
здравствено осигурување да им доставуваат здрав-
ственостатистички и други пропишани податоци. 

Кои податоци им се доставуваат на Сојузниот 
завод за здравствена заштита и на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување определува со свои 
прописи Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за народно здравје. 

Член 65 
Сојузниот завод за здравствена заштита ги 

врши особено следните работи: 
1) ја проучува здравствената состојба на наро-

дот, хигиенските прилики во земјата, влијанието 
на факторот на надворешната средина врз здрав-
јето на населението, организацијата и работата на 
здравствената служба и на здравствените установи 
како и други проблеми на здравствената заштита 
и унапредувањето на здравствената состојба, и дава 
предлози за пропишување и преземање на соод-
ветни мерки; 

2) го поттикнува проучувањето на одделни пра-
шања како и изнаоѓањето и усовршувањето на 
истражувачките методи во областа на организаци-
јата на здравствената служба и здравствената за-
штита, ја следи медицински стражувачката работа 
од општ интерес за заедницата, ја поттикнува и ја 
помага таа работа и непосредно учествува во неа; 

3) учествува заедно со други здравствени уста-
нови и организации и непосредно во спроведување-
то на одделни мерки и акции, и ја развива соработ-
ката на научноистражувачките и други здравствени 
работници, установи и организации при решавањето 
на здравствените проблеми од значење за целата 
заедница; 

4) ги проучува прашањата од областа на обра-
зованието и усовршувањето на здравствените работ-
ници, ги разгледува плановите и програмите на на-
ставата на соодветните факултети и во стручните 
училишта, организира курсеви, симпозиуми и дру-
ги форми на стручно образование на здравствените 
работници и предлага мерки за унапредување на 
системот на образованието и усовршувањето на 
здравствените работници; 

5) ги проучува, сам и со други установи и ор-
ганизации, стандардите и нормативите за изградба 

и опрема на здравствените установи, стандардните 
лабораториски и други претрага и прегледи и ги 
разработува и им ги предлага на надлежните ор-
гани; 

6) организира соработка на соодветните уста-
нови и организации на испитувањето, разработката 
и унапредувањето на методите и формите на здрав-
ствено -воспита ат а р абот а; 

7) собира, обработува и ги проучува статистич-
ките податоци за работата на здравствените уста-
нови и здравствената служба, како и за движењето 
на заразните болести, и ја помага работата за со-
бирање и обработка на таквите податоци, оствару-
вајќи соработка со други статистички установи и 
организации во земјата; објавува ститистички по-
датоци и други публикации за проблемите од рам-
ките на својата дејност и ги разработува методите 
на здравственостатистичките истражувања. 

Поблиски прописи за организацијата и работата 
на Сојузниот завод за здравствена заштита доне-
сува Сојузниот извршен совет. 

Член бб 
Советот на Сојузниот завод за здравствена за -

штита е стручно советодавно тело на Сојузниот из-
вршен совет и на Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за народно здравје. 

6. Надзор 
Член 67 

Надзорот над законитоста на работата на здрав-
ствените установи го врши органот на управата 
надлежен за работите на народното здравје на на-
родниот одбор на општината на чие подрачје е се-
диштето на установата, ако со републички прописи 
не е предвидено определени работи на надзор над 
законитост на работата на здравствените установи 
да вршат орггл-ште на управата на околискиот на-
роден одбор односно републичките совети надлежни 
за работите на народното здравје. 

Член 68 
Надзорот над работата на здравствените уста-

нови што служат за изведување на универзитетска-
та настава го врши ео поглед на изведувањето на 
наставата органот надлежен според прописите за 
универзитетите, факултетите и високите школи. 

Член 69 
Лекарите и други здравствени работници му од-

говараат за својата стручна работа на управникот 
на здравствената установа и на раководителот на 
организационата единица во која работат. 

Стручната работа во здравствената установа 
се организира така што да им овозможува на 
управникот на установата и на раководителите на 
нејзините организациони единици, како и на дру-
ги заинтересирани органи, постојан увид во 
стручната работа на здравствената установа во це-
лост и во стручната работа на лекарите и на други 
здравствени работници. 

Стручниот колегиум на здравствената установа 
ја разгледува стручната работа на установата и на 
лекарите и на други здравствени работници, и им 
дава на органите на управата на здравствената 
установа " мислења и предлози за подобрување и 
унапредување на таа работа. 

Член 70 
Стручноста во работата на здравствените уста-

нови и на лекарите и други здравствени работници 
и унапредувањето на методите на таа работа во 
согласност со начелата и современите достигања 
на медицината и другите науки се обезбедува со 
заемна соработка на здравствените установи и со 
укажување стручна помош од страна на поразви-
ените на помалку развиените здравствени установи, 
со размена на искуства и со стручно советување по 
прашањата од заеднички интерес за тие установи, 
како и со стручно усовршување на здравствачите 
работници и со размена и пренесување искуства 
меѓу нив. 
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Здравствените установи што во смисла на прет-
ходниот став им укажуваат стручна помош на по-
малку развиените здравствени установи му доста-
вуваат на соодветниот здравствен центар повреме-
но извештаи за стручната работа на тие установи 
со предлози за подобрување и унапредување на 
нивната стручна работа. 

Член 71 
Надзорот над стручната работа на здравстве-

ните установи и лекарите и на други здравствени 
работници го организира и го врши соодветниот 
здравствен центар. 

Член 72 
Установите за здравствено осигурување, сто-

панските и други заинтересирани организации и 
установи и државните органи надлежни за рабо-
тите на народното здравје, како и граѓаните, мо-
жат да бараат од соодветниот здравствен центар да 
изврши преглед на стручната работа на одделни 
здравствени установи и на одделни нивни органи-
зациони единици, како и преглед на стручната ра-
бота на одделни лекари и други здравствени работ-
ници. 

Здравствениот центар го цени барањето за пре-
глед на стручната работа поднесено во смисла на 
претходниот став и одлучува за прегледот. Ако сме-
та дека не треба да се изврши преглед, тој е дол-
жен да го извести за тоа предлагачот и да го обра-
зложи својот став. 

Здравствениот центар е должен да изврши пре-
глед на стручната работа на здравствената уста-
нова или на стручната работа на одделни лекари 
и други здравствени работници, ако побара преглед 
државниот орган. 

Ако со овој преглед се утврди дека одговор-
носта за недостатоците во стручната работа ја под-
несува здравствената установа односно одделни 
нејзини организациони единици, трошоците за пре-
гледот можат да се стават на товар на соодветниот 
фонд на установата. 

Член 73 
Врз основа »а извештајот и евиденцијата за 

надзорот над стручната работа на здравствените 
установи и лекарите и на другите здравствени ра-
ботници, здравствениот центар му предлага на со-
одветниот совет на народниот одбор односно на ре-
публичкиот совет надлежен за работите на народ-
ното здравје преземање на потребните мерки за 
подобрување и унапредување на стручната работа 
на здравствените установи од своето подрачје. 

Член 74 
Здравствените установи подлежат, согласно со 

одредба на посебни прописи, и на надзор од инспек-
циските органи во поглед на спроведувањето на 
санитарните и други мерки за здравствена заштита 

Г л а в а т р е т а 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИ-

ТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ 

1. Општина и околија 
Член 75 

Општината, преку народниот одбор и неговите 
органи, здравствените установи, установите за 
здравствено осигурување, стопанските и други ор-
ганизации и установи, се грижи за обезбедувањето 
на здравствена заштита и за организирањето на 
здравствената служба на своето подрачје, го регу-
лира спроведувањето на мерките на здравствена 
заштита за кои е овластена со прописи, се грижи 
за образованието и усовршувањето на соодветните 
здравствени кадри и за таа цел обезбедува матери-
јални средства во согласност со одредбите на за -
конот и на други прописи. 

Член 76 
Во општината се обезбедува спроведување на 

општите хигиенски мерки, укажување прва помош, 
превентива од болести и лекување и нега на бол-
ните, а особено: 

1) укажување медицинска помош на граѓани од 
страна на лекар за општа пракса (од лекари што 
се занимаваат со целокупна медицина); 

2) болничко лекување; 
3) забна нега; 
4) преглед на доенчиња и мали деца и давање 

совети со цел за нивна здравствена заштита (ис-
храна, лична и општа хигиена и слично); 

5) здравствен надзор, систематски прегледи и 
забна нега на училишните и други деца, на млади-
ната и спортистите и хигиенски надзор над учили-
шните, спортските и други објекти наменети на 
децата и младината; 

6) прегледи, давање совети и укажување помош 
на трудните жени за време на бременоста и при по-
родувањето; 

7) вакцинирање на населението; 
8) хигиенско-санитарни прегледи со цел за от-

кривање на бацилоносците и жариштата на заразни 
болести и за преземање односно пред лат ање мерки 
за асанација, како и преземање мерки со цел за 
спречување и сузбивање на заразните болести; 

9) здравствен надзор и систематски прегледи 
на работниците и здравствено загрозените лица, 
како и здравствен надзор над работните места и над 
условите на работата во стопанските организации 
и установи, со цел за преземање на соодветните хи-
гиенско-санитарни мерки; 

10) здравствено просветување; 
11) снабдување со лекови; 
12) обезбедување превоз на болните и повре-

дените за случај на брза помош. 

Член 77 
Ако на подрачјето на одделна општина нема 

здравствена установа за спроведување на здрав-
ствена заштита, општинскиот народен одбор, додека 
не се основе таква установа, ќе се спогоди сб некоја 
од здравствените установи во близината за таа да 
дава определени видови здравствена заштита за 
подрачјето на општината. 

Заради вршење определени работи на здрав-
ствена заштита во местата во кои нема услови за 
основување здравствена установа општинскиот на-
роден одбор може да се спогоди со некоја од здрав-
ствените установи во близината за таа да ги врши 
тие работи преку определени здравствени работ-
ници. со тоа народниот одбор да го поднесува соод-
ветниот дел од трошоците кој здравствената уста-
нова не може да го покрие од надоместоците за 
услугите што нејзините здравствени работници ги 
даваат во тие места. 

Под условите од претходниот став, општинскиот 
народен одбор може да се спогоди со здравствената 
установа таа во местото во кое нема услови за о к о -
вување здравствена установа да врши определени 
работи на здравствена заштита преку соодветен 
здравствен работник (бабица, медицинска сестра, 
хигиеничар или забар) со постојан престој во ме-
стото. 

Член 78 
Во областа на здравствената заштита надлеж-

ните општински органи ги пропишуваат општите 
хигиенски мерки за обезбедување општи санитарни 
услови: за јавните места, за плоштадите и улиците; 
за локалниот сообраќај; за комуналните претпри-
јатија и установите; за училиштата и други јавни 
згради; за јавните бањи и јавните санитарни уреди; 
за водата за пиење и водоводните уреди на подрач-
јето на општината; за отпад очните води и материи, 
доколку со одредбите на овој закон тоа не е ставено 
во надлежност на пошироки политичкотеритори-
јални единици; за канализацијата; за домаќинства-
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та и станбените заедници; за објектите за разонода 
и одмор, како и за гробиштата и крематориумите. 

Во областа на здравствената заштита надлеж-
ните општински органи пропишуваат и други мерки 
за здравствена заштита и донесуваат прописи за 
кои се со закон и други прописи овластени. 

Општината, преку здравствените установи и ор-
ганите на општинскиот народен одбор, се грижи за 
спроведувањето на сите мерки за здравствена за-
штита, доколку тоа со посебни прописи не е ста-
вено во надлежност на органите на пошироки по-
литичкотериторијални единици. 

Член 79 
Околината, преку народниот одбор и неговите 

органи, здравствените установи и други заинтере-
сирани организации и установи, ја координира ра-
ботата на општините во областа на здравствената 
заштита и дава иницијатива за основување и ра-
бота на здравствени установи, се грижи за орга-
низирањето на здравствената служба и за обезбе-
дувањето на оние видови здравствена заштита на 
своето подрачје што општините не се во можност 
да ги обезбедат, го регулира спроведувањето на 
мерките на здравствена заштита за кои е овластена 
со прописи, се грижи за образованието и усовршу-
вањето на соодветните здравствени кадри, и обе^ 
збедува материјални средства за спроведување на 
мерките на здравствена заштита од општ интерес 
за целата околија. 

Член 80 
Во областа на здравствената заштита надле-

жните околиски органи ги пропишуваат мерките 
на здравствена заштита за кои се овластени со 
прописи и се грижат за спроведувањето на мерките 
против заразните болести и на други мерки за 
здравствена заштита од општ интерес за целата 
околија. 

Член 81 
Заради усогласување на работата на здравстве-

ните установи и на другите установи и организации 
што учествуваат во спроведувањето на здравстве-
ната заштита и заради што порационално користе-
ње на средствата за таа цел, општинскиот односно 
околискиот народен одбор, на предлог од здрав-
ствениот центар и по прибавено мислење од здрав-
ствените установи, установите за здравствено оси-
гурување, стопанските и други заинтересирани 
установи и организации, ја утврдува програмата на 
мерките за здравствена заштита на подрачјето на 
општината односно околијата. 

Член 82 
Правата и должностите на општината и око-

л н а т а од надлежноста на државните органи ги вр-
шат во рамките на својот делокруг општинските 
односно околиските народни одбори, нивните со-
вети и органи на управата надлежни за работите 
на народното здравје. 

Член 83 
Органите на управата на народните одбори, по-

кра ј работите што спаѓаат во нивната надлежност 
според одредбите на Законот за државната управа 
и на овој закон, во рамките на својот делокруг вр-
шат надзор над законитоста на работата на здоав-
ствените установи и други управни работи од обла-
ста на здравствената заштита, доколку со закон и 
со други прописи тие работи не се ставени во де-
локруг на установите што вршат работи на здрав-
ствен центар. 

2. Народната република 
Член 84 

Народната република ја^пропишува организа-
цијата на здравствената служба и се грижи за неј-
зиното организирање и развиток на својата тери-
торија, пропишува мерки за здравствена заштита 
и се грижи за спроведувањето на мерките за здрав-
ствена заштита од општ интерес за народната ре-
публика, се грижи за организирањето на медицин-

скоистражувачката работа и за снабденоста со 
лекови и други средства за лекување и превентива 
како и со ортопедски справи и помагала, се грижи 
за образованието и усовршувањето на лекарите 
и други здравствени работници, и за таа цел обе-
збедува материјални средства. 

3. Федерацијата 

а) Права и должности на федерацијата 
Член 85 

Федерацијата ги утврдува општите начела за 
организацијата на здравствената служба, се грижи 
за спречувањето и сузбивањето на заразните бо-
лести, се грижи за спроведувањето на санитарната 
заштита на границите на Југославија и за исполну-
вањето на меѓународните обврски во областа на 
здравствената заштита, и обезбедува материјални 
средства за спроведување на мерките за здравствена 
заштита од општ интерес за целата земја. 

Федерацијата им помага на народните републи-
ки во обезбедувањето здравствена заштита на нив-
ните територии. 

Член 86 
Во областа на здравствената заштита сојузните 

органи ги пропишуваат мерките за здравствена за-
штита од општ интерес за федерацијата и се гри-
жат за нивното спроведување. 

Како такви мерки се сметаат особено: 
— мерките за спречување и отстранување на 

заразните болести определени со посебен закон; 
— мерките за здравствена заштита при рабо-

тата; 
— здравствениот надзор над производството и 

прометот на опојни дроги, отрови, п е с т и ц и д и , ра-
диоактивни изотопи и други извори на јонизирачко 
зрачење; 

— здравствениот надзор и санитарните мерки во 
поглед на отпадочните води и материи штетни за 
здравјето во реките што протекуваат низ територи-
ите на две или повеќе народни републики; 

— здравствениот надзор над средствата на јав-
ниот сообраќај што сообраќаат на териториите на 
две или повеќе народни републики; 

— мерките за извршување на меѓународните об-
врски во областа на здравствената заштита. 

Со сојузни прописи се определуваат и условите 
за производство и промет на лекови и на други 
средства за лекување и превентива, на опојни дро-
ги, отрови, крв и крвни деривати наменети за пре-
вентива и лекување, на ортопедски справи и пома-
гала, на медицински инструменти и уреди, на 
опрема за здравствените установи, ка<ко и на хиги-
енски и определени козметички средства. 

б) Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
народно здравје 

Член 87 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

народно здравје покрај работите што се ставени 
во негов делокруг со Законот за сојузните органи 
на управата, ги врши и овие работи: 

1) ја следи организацијата на здравствената слу-
жба и, врз основа на податоците за здравствената 
состојба и хигиенските прилики, му предлага на 
Сојузниот извршен совет прописи и мерки за спро-
ведување на здравствената заштита од надлежно-
ста на федерацијата; 

2) се грижи за спроведувањето на мерките за 
спречување и отстранување на заразните и други 
масовни болести и на други мерки од општ интерес 
за федерацијата; 

3) се грижи за снабдувањето на земјата со ле-
кова и други средства за лекување и превентива; 

4) прогонува начела за организација на слу-
жбата за давање масовна боза помош во случај на 
елементарни и други несреќи: 

5) дава согласност на запослувањето на југосло-
венски здравствени работници во странство; 
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6) се грижи за работите во врска со санитарна-
та заштита на границите на земјата; 

7) соработува со органите, установите и орга-
низациите заинтересирани за работата на здрав-
ствената служба, со стручните организации на 
здравствените работници и здравствените установи, 
како и со органите на управата надлежни за рабо-
тите на народната одбрана и со органите надлежни 
за работите на цивилната заштита, во поглед на 
подготвувањето и обезбедувањето на здравствена 
заштита за случај на војна и потешки несреќи. 

4. Заеднички одредби 
Член 88 

Советите на општинските и околиските народни 
одбори и републичките совети надлежни за рабо-
тите на народното здравје, покрај работите што им 
се ставени во надлежност со општи прописи, ги 
вршат следните работи: ги претресуваат прашањата 
од општ инт^зес за унапредувањето на здравстве-
ната служба и за организацијата и работата на 
здравствените установи, предлагаат односно ја 
утврдуваат програмата на мерките за здравствена за-
штита на подрачјето на општината односно околи-
ната, ја разгледуваат работата на здравствените 
установи и им даваат препораки во поглед на на-
чинот на организирање на работата и начинот на 
вршење на нивните задачи. 

Покрај тоа, советите надлежни за работите на 
народното здравје ја разгледуваат работата на соод-
ветните здравствени установи што вршат работи на 
здравствен центар — на тие работи, и во тој поглед 
им определуваат насоки за работа а можат да им 
определуваат и одделни задачи. 

Советите надлежни за работите на народното 
здравје соработуваат со заедниците на здравстве-
ните установи. 

Член 89 
Советот на општинскиот односно околискиот 

народен одбор надлежен за работите на народното 
здравје го сочинуваат: најмалку двајца членови 
што ги избира општинскиот односно околискиот на-
роден одбор од редот на одборниците, определен број 
членови што од својата средина ги избираат сове-
тите на здравствените установи од подрачјето на 
општината односно општинските совети надлежни 
за работите на народното здравје, член што го де-
легира комисијата на народната одбрана на оп-
штинскиот односно околискиот народен одбор, опре-
делен број членови што ги делегираат соодветните 
установи за здравствено осигурување, определен 
број членови што ги делегираат заинтересираните 
стопански и други организации и установи што ќе 
ги определи народниот одбор, како и здравствени 
и други јавни работници што ги именува општин-
скиот односно околискиот народен одбор. 

Член 90 
Во случај на елементарни и други несреќи (по-

плави, земјотреси, пожари, големи сообраќајни не-
среќи, несреќи во рудници и на други работилница 
и др.) што ќе предизвикаат или можат да предизви-
каат епидемии или повреди односно заболувања на 
голем број граѓани, можат да се преземат следните 
мерки: 

1) мобилизација на здравствените работници и 
на други граѓани за спроведување на определени 
здравствени мерки; 

2) реквизиција, согласно со посебни сојузни 
прописи, на опрема, лекови и транспортни средства, 
како и привремено користење на зградите потребни 
за спроведување на определени мерки за здрав-
ствена заштита; 

3) определување посебни задачи на здравстве-
ните установи со цел за спроведување на опреде-
лени мерки. 

Одлуката за определување и траење на овие 
мерки ја донесува републичкиот извршен совет, а 
кога' се во прашање елементарни и други несреќи 
што засегаат територија поширока од територијата 

на една народна република, одлуката ја донесува 
Сојузниот извршен совет. 

До донесувањето на одлуката од претходниот 
став секретарот на републичкиот совет надлежен 
за работите на народното здравје односно секрета-
рот за народно здравје во Сојузниот извршен со-
вет може за спроведување на определени мерки за 
здравствена заштита да определи одделни здрав-
ствени работници и да нареди привремено кори-
стење на зградите на здравствените установи, како 
и да им определи посебни задачи на здравствените 
установи од територијата на народна република со 
цел за спроведување на определени мерки. 

Во исклучително итни случаи претседателот на 
општинскиот односно околискиот народен одбор 
може да ги повика сите способни жители на општи-
ната односно онолијата повозрасни од 16 години да 
учествуваат во спроведувањето на определени мер-
ки за здравствена заштита. Во такви случаи тој 
може да ги повика граѓаните, установите и стопан-
ските, општествените и други организации да ста-
ват на располагање превозни средства и опрема 
потребни за спроведување на определени мерки, а 
може со решение да определи и привремено кори-
стење на зградите на јавните установи и на при-
ватните згради за таа цел. 

Сојузниот односно републичкиот извршен со-
вет може да укине мерки наредени според одред-
бите на ст. 3 и 4 од овој член. 

Надоместокот за реквирир аните предмети се 
регулира со прописи на Сојузниот извршен совет. 
Во поглед правата на граѓаните кои во смисла на 
точката 1 од ставот 1 на овој член учествуваат во 
спроведувањето на здравствените мерки, важат од-
редбите на чл. 40 и 41 од Основниот закон за за-
штитата од пожар. 

Член 91 
Надзор над придржувањето кон санитарните 

прописи и спровод ув ањето на санитарните мерки 
од страна на установите, организациите и граѓаните 
вршат органите на санитарната инспекција и дру-
тите органи што се овластени на тоа. 

Надлежностите, организацијата и работата на 
органите на санитарната инспекција се регулираат 
со посебен закон. 

Д Е Л В Т О Р 
ОДРЕДБИ НА ОСНОВНОТО ЗАКОНОДАВСТВО 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

РАБОТНИЦИ \ 

Г л а в а ч е т в р т а 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 
Член 92 

Здравствените установи остваруваат средства 
за финансирање на својата дејност од надоместо-
ците за услугите што ги вршат и од другите "при-
ходи што ги остваруваат. 

За финансирање на одделни дејности во спро-
ведувањето на мерките за здравствена заштита, 
како и за покривање на расходите што не можат 
да се покријат со приходите, на здравствените 
установи можат да им се даваат дотации. 

Член 93 
Височината на надоместоците (цените) за меди-

цинска помош и други услуги на здравствена за-
штита може да се утврди: 

1) за извршување на определена програма за 
работа или за спроведување на одделни мерки за 
здравствена заштита; 

2) според бројот на жителите односно осигуре-
ниците (за поединец или фамилија); 

3) според видот на услугите (преглед, болеснич-
ки ден, лекување на одделни болести и ел.); 

4) според фактичните трошоци 
Височината на надоместокот може да се утврди 

по поединечни цени или паушално. 
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Член 94 
Начинот на определувањето и височината на 

надоместоците. за медицинска помош и други услу-
ги на здравствена заштита ги утврдува советот на 
здравствената установа на предлог од управниот 
одбор на установата. 

Начинот на определувањето и височината на 
надоместоците за медицинска помош и други услу-
ги на здравствена заштита што здравствените уста-
нови им ги даваат на здравствено осигурените гра-
ѓани се утврдуваат со договор меѓу здравствената 
установа и заинтересираните установи за здрав-
ствено осигурување. 

Височината на надоместоците може да се утвр-
ди со договор меѓу здравствената установа и дру-
гите заинтересирани организации и установи, како 
и поединци. 

Со договорот од ст. 2 и 3 на овој член се регу-
лираат видовите и обемот на медицинската помош 
и на други услуги на здравствена заштита, усло-
вите за нивното спроведување, како и височината 
и начинот на плаќање на надоместоците. 

Член 96 
Ако при склучувањето на договор меѓу здрав-

ствената установа и установата за здравствено оси-
гурување или други заинтересирани органи, орга-
низации или установи, не дојде до спогодба по пра-
шањата од членот 94 на овој закон, спорното пра-
шање се изнесува на решавање пред арбитражна 
комисија, што ја формира општинскиот народен 
одбор или органот што ќе го определи тој. Во ар-
битражната комисија задолжително влегува и по 
еден претставник на договарачите страни. 

Одлуката на арбитражната комисија за спор-
ното прашање е задолжителна за странките при 
склучувањето на договорот. 

Член 96 
Спроведувањето на мерките за здравствена за-

штита се обезбедува од фондовите на здравственото 
осигурување и од средствата што ги даваат поли-
тичкотериториј алките единици, стопанските и дру-
ги организации, здравствените и други установи и 
граѓани. 

Финансирањето на а с а н а ц и ј е , мелиораддиите и 
flpvrnTe слични превентивни мерки на здравствена 
заштита што здравствените установи ги спроведу-
ваат според програмата утврдена од страна на со-
одветните државни органи, се врши од средствата 
на политичко териториј адните единици што ги опре-
делиле или договориле тие мерки односно од сред-
ствата на фондовите на здравственото осигурување 
и од средствата на стопанските и други организа-
ции што со здравствената установа склучиле дого-
вор за извршување на тие работи. 

Член 97 
Вкупниот приход на здравствената установа го 

сочинуваат вредноста на услугите што ги извршила 
здравствената установа и другите приходи на уста-
новата (член 92), 

Од вкупниот приход се надоместуваат матери-
јалните трошоци и се пресметува и се плаќа амор-
тизацијата на вредноста на предметите што сочи-
нуваат основни средства на установата. 

Надоместувањето на материјалните трошоци и 
пресметувањето на амортизацијата се врши согла-
сно со прописите што важат за стопанските орга-
низации. 

Член 98 
Здравствените установи не пресметуваат и не 

плаќаат интерес на фондот на основните средства 
и на фондот на обртните средства, земјарина и 
придонес од доходот. 

Ако во некоја здравствена установа поради об-
јективни услови на работењето здравствените и 

други работници остварат лични доходи во несра-
змерно поголем износ од личните доходи на работ-
ниците со соодветни стручни квалификации во 
стопанските организации на подрачјето на околи-
јата што имаат соодветна структура на работната 
сила, народниот одбор на општината на чие под-
рач је е седиштето на установата може да одлучи 

од доходот на таквата установа да се издвои при-
донес од доходот. 

Нормата на овој придонес не може да ја пре-
мине височината на најповолната норма на придо-
несот од доходот што го плаќаат стопанските орга-
низации. 

Овој придонес може да се пропише однапред 
за наредната деловна година. 

Член 99 
По надоместувањето на материјалните трошоци 

и по издвојувањето на средствата за амортизаци-
јата, преостанатиот дел од вкупниот приход на 
здравствената установа сочинува нејзин доход. 

Член 100 
Управниот одбор, во согласност со советот на 

установата го распределува доходот на здравстве-
ната установа на лични доходи на членовите на 
работниот колектив и на фондовите на установата. 

Член 101 Ф 
Делот од доходот на здравствената установа из-

двоен за лични доходи се расподелува на члено-
вите на работниот колектив на начинот предвиден 
со прописите за расподелбата на личните доходи 
во стопанските организации. 

Член 102 
Ако здравствената установа не оствари доход 

доволен за исплата на минималните лични доходи 
на членовите на работниот колектив, можат за под-
мирување на разликата до износот на минималните 
лични доходи да се користат средствата на резер-
вниот фонд. 

Ако ниту средствата на резервниот фонд на 
здравствената установа не се доволни за исплата 
на минималните лични доходи, здравствената уста-
нова може разликата до износот на минималните 
лични доходи да ја покрие на товар па својот фонд 
на обртните средства, односно на товар на обртните 
средства во согласност со основувачот или банката, 
доколку тие и ги обезбедиле тие средства. 

Член 103 
Ако на начинот од претходниот член не можат 

да се подмират мин рј ма дните лични доходи на чле-
новите на работниот колектив на здравствената 
установа, минималните лични доходи ќе ги подми-
ри основувачот на установата. 

До донесувањето на општите прописи за само-
стојните установи, во поглед на сопирањето на 
здравствените установи согласно се применуваат 
прописите што важат за санирање на стопанските 
организации. 

Член 104 
Во поглед кредитирањето на здравствените 

установи заради обезбедување средства за нивното 
редовно работење, согласно се применуваат соод-
ветните прописи за кредитирањето на стопанските 
организации. 

Член 105 
Здравствената установа има фонд на основните 

средства, фонд на обртните средства, резервен 
фонд и фонд за заедничка потрошувачка. 

Здравствените установи што имаат услови за 
научноистражувачка работа можат со своите пра-
вила, покрај фондовите од претходниот став, да 
оеноват и фонд за научноистражувачка работа. 

Кои здравствени установи имаат услови за на-
учноистражувачка работа утврдува републичкиот 
совет за научна работа. 

Советот на здравствената установа која се зани-
мава со научноистражувачка работа може да одлу-
чи одделни лаборатории или други организациони 
единици на установата во кои се врши таа работа 
да можат да се финансираат според одредбите на 
Законот за начинот на финансирање на научните 
установи. 

На фондовите на здравствените установи се 
применуваат прописите за формирањето и користе-
њето на средствата на фондовите на стопанските 
организации, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 
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Член 106 
Средствата на фондовите од претходниот член 

се формираат од делот на доходот на здравствената 
установа наменет за фондовите. 

Член 107 
Здравствените установи издвојуваат средства за 

резервен фонд по норма од 2% од обртните средства 
просечно расположиви во годината за која се врши 
расподелбата, со тоа што обврската за уплатување 
престанува кога средствата на тој фонд ќе бидат 
остварени во височина од 10% од износот на обрт-
ните средства просечно расположиви за последните 
три години. 

Член 1Q8 
Конечната расподелба на доходот на здрав-

ствената установа на лични доводи и фондови, 
како и распоредот на средствата на фондови, се 
врши со завршната сметка. 

Завршната сметка ја донесува управниот од-
бор на установата во согласност со советот на уста-
новата. 

Во поглед донесувањето и прегледот на завр-
шните сметки на здравствените установи се приме-
нуваат прописите кои се однесуваат на завршните 
сметки на стопанските организации. 

Член 109 
По исклучок од одредбата на членот 98 на овој 

закон, утврдувањето на вкупниот приход и распо-
делбата на доходот што ќе го остварат аптеките се 
вршат според прописите што важат за стопан-
ските организации. 

Аптеките не пресметуваат и не плаќаат инте-
рес на фондот на основните средства и на фондот 
на обртните средства и земјарина. 

Аптеките го издвојуваат придонесот од дохо-
дот по најповолната норма на тој придонес која 
важи за стопанските организации. 

Општинскиот народен одбор може да определи 
одделни аптеки да го плаќаат придонесот од до-
ходот во паушален износ според прописите што 
важат за стопанските организации. 

Член 110 
Средствата на придонесот од доходот што 

здравствените установи го плаќаат според членот 
98 став 2 од овој закон и средствата на придонесот 
од доходот на аптеките можат да се употребат само 
за инвестициона изградба во областа на здравстве-
ната заштита. 

Член 111 
Доколку со овој закон не е определено поина-

ку, на финансирањето на здг-рстгоките установи 
се применуваат општите прописи што важат за сто-
панските организации. 

Член 112 
Се овластува Сојузниот извршен совет да го 

пропише начинот на кој општите пр^гтг^и што ва-
жат за стопанските организации се применуваат 
на здравствените установи. 

Сојузниот извршен совет донесува прописи за 
начинот и постапката за наплата на побарувањата 
на здравствените установи за укажаната медицин-
ска помош и други услуги на здравствена заштита. 

Член 113 
Прописите за книговодството и за контниот 

план на здравствените установи ги донесува соју-
зниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите во спогодба со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за народно здравје. 

Со прописите од претходниот став може да се 
определи за повеќе здравствени установи да се 
води заедничко книговодство со посебна пресметка 
за одделни здравствени установи. 

Г л а в а п е т т а 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ОБЛА-

СТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
Член 114 

Изградбата, проширувањето и опремата на 
здравствените установи, научноистражувачката ра-

бота, стручното усовршување на здравствените ра -
ботници и превентивните мерки за здравствена за -
штита од општо значење се финансираат од: 

1) општинските здравствени инвестициони фон-
дови; 

2) фондовите на здравствените установи; 
3) фондовите на здравственото осигурување; 
4) буџетите и фондовите на политичкотерито-

ријалните единици; и 
5) дотациите што стопанските и други органи-

зации и установи ги даваат за овие цели, како и 
од средствата што за тоа ги даваат граѓаните. 

Инвестициите во областа на здравствената за-
штита можат да се финансираат од заемите што 
на здравствените установи им ги даваат банките, 
фондовите, стопанските и други организации и 
установи. 

Член 115 
Средствата на фондовите и од други извори 

предвидени за намените од претходниот член мо-
жат да се здружуваат заради заедничко користе-
ње според важечките прописи за здружувањето на 
такви средства. 

Во случај на здружување на средства според 
претходниот став со договор се регулираат одно-
сите меѓу заинтересираните органи, установи и ор-
ганизации. 

Член 116 
За давање заеми за инвестициона изградба во 

областа на здравствената заштита општинскиот 
народен одбор може од средствата со кои распо-
лага да основе здравствен инвестиционен фонд 
(општински здравствен инвестиционен фонд). 

Општинскиот народен одбор може да одлучи 
во овој фонд да се внесува до 50% од износот на 
амортизацијата на секоја здравствена установа на 
подрачјето на општината. 

Со републички прописи се определува кој про-
цент од износот на амортизацијата за одделни ви-
дови здравствени установи може да се издвои во 
општинскиот здравствен инвестиционен фонд во 
смисла на одредбата од претходниот став. 

Советот на здравствената установа може да од-
лучи во овој фонд да се внесува и поголем износ 
на амортизацијата од износот што во смисла на 
ставот 2 од овој член го определил општинскиот 
народен одбор, но не повеќе од 75% од износот на 
амортизацијата. 

Средствата на амортизацијата од ст. 2, 3 и 4 
на овој член се сметаат како заеми што на здрав-
ствените установи се должни да им ги вратат ин-
вестиционите фондови под условите и на начинот 
што се пропишуваат со одлуката за внесување на 
тие средства во фондовите, ако со договорот меѓу 
установата и фондот не е определено поинаку. 

Член 117 
Ако е основан општински здравствен инвести-

ционен фонд, во овој фонд се уплатуваат средства-
та на придонесот од доходот на здравствените у-
станови (член 98 став 2 и член 109). 

Во општинскиот здравствен инвестиционен 
фонд можат да се внесат и средства од другите 
извори предвидени во членот 114 на овој закон, 
а врз основа на договорите склучени меѓу давате-
лите на тие средства и фондот. 

Член 118 
Од средствата на општинскиот здравствен ин-

вестиционен фонд што произлегуваат од аморти-
зацијата можат да се даваат само заеми за из-
градба и опрема на здравствени установи. 

Од другите средства на фондот можат по и-
склучок да се даваат привремени позајмици и за 
обртни средства на здравствените установи како 
и за спроведување на превентивни мерки за здрав-
ствена заштита од општо значење. 

Член Ц9 
Со општинскиот здравствен инвестиционен 

фонд се управува според начелата на општестве-
ното самоуправување. 
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Во органите на . управувањето на овој фонд 
Задолжително влегуваат и претставници на здрав-
ствените установи чии средства на амортизацијата 
се внесуваат во тој фонд. 

Со актот за основувањето на фондот се опре-
делуваат организацијата, органите на управување-
то и работењето на општинскиот здравствен инве-
стиционен фонд. 

Службата по заемите и административните ра-
боти за здравствениот инвестиционен фонд ги вр-
ши банката што ќе ја определи основувачот на 
фондот. 

Г л а в а ш е с т а 
ЗДРАВСТВЕНИ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Општи одредби за работните односи 
Член 120 

Личните доходи на здравствените и други ра-
ботници на здравствената установа се определу-
ваат според нивната стручна спрема и искуство, 
работното место, квалитетот и обемот на работите, 
а за работите што можат да се мерат по ефект — 
и според ефектот на секој работник одделно и на 
организационата единица во која тој работи. 

Член 121 
Работниот однос меѓу здравствените и други 

работници и здравствената установа се засновува 
врз основа на нивна спогодба. 

Управникот на здравствената установа го име-
нува и го разрешува од должност, на предлог од 
советот на установата, народниот одбор на оп-
штината на чие подрачје е нејзиното седиште, а 
ако установата ја основал друг државен орган — 
тој орган. 

Ако е основувач на здравствената установа 
стопанска или друга организација или установа, 
управникот го именува и го разрешува од дол-
жност општинскиот народен одбор на предлог од 
основувачот. 

Член 122 
Секоја здравствена установа има правилник за 

работните односи и правилник за личните доходи. 
Член 123 

До донесувањето на закон со кој ќе се регу-
лираат минималните лични доходи, Сојузниот из-
вршен совет ќе донесе пропис за минималните ли-
чни доходи на здравствените и други работници 
на здравствените установи. 

Член 124 
Правилникот за работните односи и правилни-

кот за личните доходи се донесуваат на начинот 
пропишан за донесување на овие правилници во 
стопанските организации. 

Согласноста на правилникот за работните од-
носи во здравствените установи ја дава, наместо 
комисијата предвидена со прописите што важат за 
стопанските организации, органот што ќе го опре-
дели општинскиот собор на народниот одбор на 
општината на чие подрачје е седиштето на уста-
новата. 

Правата и должностите на околиски арбитра-
жен совет, предвиден со прописите што важат за 
стопанските организации, во врска со донесување-
то на правилникот за работните односи и на пра-
вилникот за личните доходи, во здравствените у-
станови ги врши арбитражниот совет што го со-
чинуваат претседател и двајца членови, што ги 
именува народниот одбдр на општината на чие 
подрачје е седиштето, на установата и двајца прет-
ставници на општинскиот односно околискиот син-
дикален совет. 

Правата и должностите на работничкиот совет 
во поглед на расподелбата на личните доходи во 
стопанските организации ги врши во здравствените 
установи управниот одбор на установата, кој за 
расподелбата го известува советот на установата. 

Член 125 
Поблиски прописи за условите на работата и 

за работните односи, за стручната спрема и стру-
чното образование, како и за дисциплинската и ма-
теријалната одговорност на здравствените и други 
работници на здравствените установи, донесува 
Сојузниот извршен совет во согласност со одред-
бите на овој закон. 

До донесувањето на овие прописи, на работни-
те односи на здравствените и други работници на 
здравствените установи согласно се применуваат 
општите прописи за работните односи што важат 
за работниците во стопанските организации во по-
глед: засновувањето и престанокот на работниот 
однос, утврдувањето на личните доходи, органите 
за прием на работа, стапувањето на работа и ра-
спределувањето на работните места, како и во по-
глед содржината на правилникот за работните од-
носи и на правилникот за личните доходи, доколку 
со овој закон не е определено поинаку. 

Исто така, до донесувањето на прописите од 
ставот 1 на овој член, на здравствените работници 
ќе се применуваат и понатаму општите прописи 
што важат за јавните службеници во поглед: усло-
вите за стапување во работен однос, работното вре-
ме, одморите и отсуствата, стручната спрема и 
стручното образование, конкуренте за прием во 
служба на раководните здравствени и други работ-
ници со висока стручна спрема, привременото до-
делување на работа на здравствени работници, ди-
сциплинската и материјалната одговорност, како 
и во поглед на условите под кои странски држа-
вјани можат да бидат запослени како здравствени 
работници во нашата земја, доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 

Со правилникот за работните односи во здрав-
ствените установи се определува почетокот и завр-
шетокот на редовното работно време во устано-
вата и во тој поглед можат да се определат по-
себни услови за работа и посебни права и дол-
жности за одделни здравствени работници. 

2. Здравствени работници 
Член 126 

Здравствени работници се лица што имаат 
пропишана стручна медицинска спрема и се за-
нимаваат со стручна медицинска работа. 

Како здравствени работници се сметаат и л и -
цата што не укажуваат непосредно медицинска 
помош, а во здравствените установи вршат струч-
ни работи за кои не е предвидена или не е по-
требна медицинска туку друга соодветна стручна 
спрема. 

Стручната спрема што мораат да ја имаат здрав-
ствените работници се определува со закон. 

Член 127 
Здравствените работници со висока стручна 

опрема стручно се усовршуваат и можат да се спе-
ци ја лизираат за општа пракса и за определени 
гранки на медицината односно соодветни специ-
ј а л н о с т . 

Другите здравствени работници се здобиваат 
со стручна спрема повисока од веќе признаена-
та стручна спрема ако под пропишаните услови 
положат определен стручен испит. 

Поблиски одредби за с о ц и ј а л и з а ц и ј а т а и за 
здобивањето со стручна спрема во смисла на прет-
ходниот став, содржат посебните сојузни прописи. 

Член 128 
Лекарите и други здравствени работници ги 

вршат стручните работи на здравствената заштита 
според начелата на медицинската наука, вложу-
вајќи ги во најголема мера своите стручни способ-
ности, и за таа цел ги следат и ги применуваат со-
времените достигања на медицината и други 
науки. 

За стручно усовршување на здравствените ра -
ботници се организираат во определени здравстве-
ни установи курсеви и други форми на усовршу-
вање. 
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Успешно завршените курсеви се земаат пред-
вид при определувањето на стручноста на здрав-
ствените работници. 

Член 129 
Секој лекар и друг здравствен работник е дол-

жен, во рамките на својата стручна спрема и за-
дачите што му се определени со распоредот на ра-
ботата на здравствената установа, да им укажува 
медицинска помош и да им дава други видови 
здравствена заштита на граѓаните кога тие за тоа 
ќе му се обрнат. 

Член 130 
Лекарите и други здравствени работници ги вр-

шат и заеднички работите на здравствена заштита. 
Во заедничка работа здравствените работници 

учествуваат рамноправно со свои предлози во из-
работката на план за работа и акција, а при нив-
ното спроведување се придржуваат и кон упат-
ствата на оној здравствен работник што раководи 
со работата и акцијата и ја поднесува стручната 
одговорност за извршувањето на задачите. 

Член 131 
При укажувањето на медицинска помош по 

пат на хируршки и други слични интервенции, ле-
карите прибавуваат согласност од болниот односно 
старателот ако е лицето малолетно или ако нема 
деловна способност. 

По исклучок, во итни случаи во кои застрашу-
ва опасност за животот на болниот, хируршка или 
друга неодложна интервенција лекарот може да 
изврши и без претходна согласност. 

Член 132 
Здравствените работници работат на здрав-

ствено воспитување и подигање на здравствената 
култура на населението и за таа цел соработуваат 
со соодветните установи и организации и се вклу-
чуваат во нивната работа. 

Член 133 
Лекарите и други здравствени работници ги вр-

шат стручните работи на здравствената заштита и 
според начелата на лекарската етика (деонтоло-
шко-етички начела), и се одговорни за својата ра-
бота. 

Начелата на лекарската етика ги утврдува Со-
јузот на лекарс1б!те друштва на Југославија во со-
работка со сојузите односно стручните здруженија 
на другите здравствени работници во Југославија. 

За вршењето на стручните работи во духот на 
начелата на лекарската етика, се грижат стручните 
и други здруженија на здравствените работници на 
Југдславија. 

Со правилата на стручните и други здруженија 
на здравствените работници се пропишуваат мер-
ките кои можат да се преземаат против здравстве-
ните работници што ќе им згрешат на начелата на 
лекарската етика, како и постапката во врска 
со тоа. 

Член 134 
Сето она што ќе го узнаат во вршењето на сво-

јот позив, здравствените работници го чуваат како 
професионална тајна и се одговорни за нејзиното 
дување. 

Здравствени работници можат да се ослободат 
од чувањето на професионалната тајна само под 
условите пропишани со закон. 

Член 135 
Во вршењето на својата стручна работа здрав-

ствените работници користат технички уреди, опре-
ма и служби на здравствената установа во согла-
сност со нејзините правила и со правилникот за 
внатрешното работење, а во согласност со спогод-
бата што ја склучиле со здравствената установа. 

Лекарите и други здравствени работници, како 
членови на работниот колектив на здравствената 
установа, се одговорни за извршувањето на зада-
чите на кои здравствената установа се обврзала во 
поглед на здравствената заштита. 

Член 136 
Лекарите и други здравствени работници не 

можат да им укажуваат на граѓаните медицинска 
помош или други видови здравствена заштита во 
вид на приватна "ѓгракса. 

Со републички закон може да се определи под 
кои услови лекарите, стоматолозите и забарите мо-
жат по исклучок да им укажуваат на граѓаните 
определена медицинска помош во вид на приватна 
пракса. 

Член 137 
За здравствените работници со средна, виша и 

висока медицинска спрема се води евиденција. 
Поблиски прописи за евиденцијата на здравстве-

ните работници донесува Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за народно здравје. 

Г л а в а с е д м а 
ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 138 
Здравствена или друга установа што во про-

пишаниот срок не ќе му ги достави на надлежниот 
орган пропишаните податоци или не ја води про-
пишаната^ евиденција во областа на здравствената 
заштита ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 200.000 динари. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во здравствената установа со 
парична казна до 20.000 динари. 

Д Е Л Т Р Е Т И 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 139 
Организацијата на здравствената служба и 

спроведувањето на здравствената заштита се ре-
гулираат со републички закони во согласност со 
општите начела утврдени во делот прв од овој 
закон. 

Одредбите на делот втор на овој з^кон од чл. 92 
до 138 се применуваат како одредби на сојузното 
основно законодавство (член 15 став 1 точка б) од 
Уставниот закон). 

Член 140 
Членовите на првите совети во новооснованите 

здравствени установи ги именуваат оеновувачите 
на тие установи. 

Овие членови се именуваат на една година. 
Член 141 

До донесувањето на сојузен закон за прометот 
на отрови, Сојузниот извршен совет ќе донесе про-
писи за условите под кои земјоделските аптеки и 
други установи и организации можат да се занима-
ваат со промет на отрови и други средства опасни 
за здравјето на луѓето. 

Член 142 
Се овластува Сојузниот извршен совет да доне-

се прописи со кои ќе се определи кои одредби од. 
овој закон се применуваат на воените здравствени 
ортани, воените здравствени установи и здравстве-
ните работници во Југословенската народна армија, 
како и да го определи начинот на кој одредбите од 
овој закон ќе се применуваат на одделни здравстве-
ни установи на органите на внатрешните работи. 

Член 143 
Постојните хигиенски заводи, хигиенски инсти-

тути и заводи за народно здравје стануваат заводи 
за здравствена заштита и ќе ги вршат задачите и 
работите определени со овој закон и со важечките 
прописи. 

Член К 1 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

на здраествните и другите работници на здравстве-
ните установи нема да се применуваат одредбите 
од Законот за јавните службеници и од прописите 
донесени врз основа на него, доколку со членот 125 
од овој закон не е предвидено дека одделни од-
редби од тој закон и понатаму ќе се применуваат 
до донесувањето на соодветните прописи. 
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До донесувањето на овие прописи, во поглед на 
стручната спрема за вршење на работите на здрав-
ствената служба на одделни работни места согла-
сно ќе се применуваат условите од членот 297 на 
Законот за јавните службеници и од прописите до-
несени врз основа на него, со тоа здравствените 
работници и понатаму да ги задржуваат звањата 
здобиени според одредбите на тој закон. 

Член 145 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Општите напатствија за организација на слу-

жбата за заштита и издигање на народното здравје 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48); 

2) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење на секторските амбуланти („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/49 и 48/49); 

3) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење на природните лекувалишта („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/49); 

4) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на здравствените станици („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/49); 

5) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на антитуберкулозните диспанзер^ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/49); 

6) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на амбулантите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/49); 

7) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење на поликлиниките („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 81/49); 

8) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на детските диспанзери („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 88/49); 

9) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на диспанзери за жени („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 96/49); 

10) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на родилишта („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 106/49); 

11) Правилникот за оснивање, организацијата и 
работата на аптеките („Службен лпст на ФНРЈ", 
бр. 109/49); 

12) Одлуката за финансирањето и работењето 
на здравствените установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/53 и 24/57), освен одредбите на точ. 3, 
6, 7. 13, 14, 18. 21. 22. 25. 26 и 27а, доколку не се во 
спротивност со одредбите на овој закон; 

13) Уредбата за управување со здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр 30/53). 

Член 146 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а одредбите 
на делот втор ќе се применуваат од 1 аптрил 1961 
година. 

586. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕЧАТОТ 
И ЗА ДРУГИТЕ ВИДОВИ ИНФОРМАЦИИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за печатот и за другите видови 
информации, што го усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот особор од 28 ок-
томври 1960 година. 

ПР бр. 25 
31 октомври 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПЕЧАТОТ И ЗА ДРУГИТЕ ВИДОВИ 

ИНФОРМАЦИИ 
Г л а в а п р в а 

'ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со цел на остварување на демократските права 
на граѓаните, за засилување на улогата на јавното 
мнение во општествениот живот и за што поцелосно 
известување на јавноста за настаните и појавите 
од сите области на животот во земјата и во стран-
ство, се гарантира слободата на печатот и на дру-
гите видови информации. 

Член 2 
Граѓаните на Југославија, без оглед на разли-

ките во поглед на народноста, расата, јазикот или 
верата, имаат право по пат на средства за инфор-
мации да ги изразуваат и објавуваат своите мисле-
ња, право да се користат со средствата за информа-
ции заради сопствено информирање, право да ши-
рат информации, право да издаваат весници и други 
форми на печат, право да основуваат установи и 
организации за објавување и ширење на информа-
ции, како и право да учествуваат во управувањето 
со средствата за јавно соопштување на информации, 
под условите предвидени со закон. 

Член 3 
За објавувањето на информации не е потребна 

пријава ниту одобрение. 
Не постои цензура на печатот и на другите ви-

дови информации, освен во случај на мобилна или 
воена состојба. 

Член 4 
* Општествената заедница го помага основува-

њето на установи и организации што се занимаваат 
со објавување и ширење на информации со цел за 
известување на јавноста, им става на располагање 
определени материјални средства, им обезбедува , 
материјални и други олесненија за вршење на нив-
ната дејност и им дава помош за подигање и усовр-
шување на стручните кадри. 

Член 5 
Установите и организациите што се занимаваат 

со објавување и ширење на информации се само-
стојни во вршењето на тие свои дејности. 

Со овие установи и организации се управува 
според начелата на општественото самоуправување. 

Државните органи ги имаат спрема установите 
и организациите што се занимаваат со објавување 
и ширење на информации само правата и должно-
стите што се утврдени со законот. 

Член 6 
Слободна е размената на информации меѓу Ј у -

гославија и другите земји. 
Оваа размена може да се ограничи само во 

случаите предвидени со законот, и тоа заради за-
штита на независноста, безбедноста и слободниот 
развиток на земјата, заради почитување на слобо-
дата и правата на човекот, јавниот ред и морал, 
како и заради развивање на меѓународната сора-
ботка во духот на Повелбата на Обединетите нации. 

Со меѓународни спогодби, како . со други фор-
ми на соработка со одделни држави се обезбедуваат 
според начелото на реципроцитетот и посебни усло-
ви за размена на информации меѓу Југославија и 
други држави заради олеснување на меѓусебното 
запознавање. 

Член 7 
Објавувањето на информации со кои се нане-

сува штета на честа, угледот и правата на граѓаните 
или на интересите на општествената заедница прет-
ставува злоупотреба на слободата на информациите 
и повлекува одговорност предвидена со законот. 

Објавувањето и ширењето на информации може 
да се ограничи само заради спречување на злоупо-
требата на слободата на информациите, и тоа во 
случаите што се изречно предвидени со овој закон. 



Среда, 9 ноември 1960 Бро ј 45 — Страна 815 

Член 8 
Изворите на информации под исти услови им се 

достапни на сите органи, установи, организации и 
лица што се занимаваат со обј а ву в ање и ширење 
на информации. 

Со прописите за организацијата на државните 
органи односно со правилата на установите и орга-
низациите ќе се пропише начинот на давање ин-
формации од нивниот делокруг. 

Член 9 
На граѓаните, како и на државните органи, 

самостојните установи, стопанските и општествени-
те организации и на граѓанските правни лица, им 
се гарантира правото на јавен одговор на објавена 
информација под условите определени со овој закон. 

Член 10 
Новинарите и други лица што вршат информа-

тивни работи се должни во вршењето на оваа де ј -
ност да се придржуваат за начелата на професио-
налната етика и општествената одговорност и да 
постапуваат во духот на почитувањето на вистина-
та, човечките права и развивањето на мирољубива 
соработка меѓу народите. 

На здруженијата на новинарите и на другите 
соодветни стручни здруженија и установи, што во 
согласност со своите статути ја развиваат професи-
оналната етика и свеста за општествената одговор-
ност на новинарите и на другите лица што се за -
нимаваат со информативни работи и работат на 
стручното усовршување на овие лица, ќе им се 
укажува помош и ќе им се даваат олесненија за 
што поуспешно вршење на нивната дејност. 

Член 11 
Со цел за развивање на меѓународните односи 

и сестрана рамноправна соработка со други земји 
во областа на информациите, со овој зкон се пред-
видени правата и обврските на странските дописни-
штва, на странските дописници и на странските 
информативни установи, како ц, условите за вршење 
на нивната информативна дејност во Југославија. 

Користејќи ги правата предвидени со овој закон, 
странските установи и странските дописници, што 
се занимаваат со информативна дејност во Југосла-
вија, се должни да се придржуваат во се за југо-
словенските прописи. 

Член 12 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

информации и републичките органи на управата 
надлежни за работите на информациите, во рамките 
на својот делокруг, се должни на установите и 
организациите што се занимаваат со објавување и 
ширење на информации да им го олеснат добива-
њето на службени и други информации и да ги 
остваруваат определените задачи што произлегува-
ат од меѓународната соработка во областа на ин-
формациите. 

Член 13 
Како информации, вТЈ> смисла на овој закон, се 

подразбираат вестите, податоците, мислењата и cfcrre 
други соопштенија објавени преку печатот и други 
средства на јавното соопштување. . 

Како други видови информации, во смисла на 
овој закон, се подразбира известувањето на јавноста 
по пат на рид ио, телевизија и филм, како и по 
пат на други средства предвидени со овој закон. 

Член 14 
За основувањето, организацијата и работата на 

новинските, издавачките и филмските претприја-
тија и установи, на радиостаниците и радиотеле-
визиските станици важат посебни прописи. 

Г л а в а в т о р а 
ПЕЧАТ 

1. Општи одредби 
Член 15 

Како печат, во смисла на овој закон, се подраз-
бираат весници, списанија, билтени, списи, книги, 

каталози, проспекти, плакати, летоци, слики, гео-
графски карти, цртежи со или без текст, музички 
ноти со текст или со објаснување и други слични 
работи, што се изработени на печатарска машина 
или умножени по некој друг механички или хеми-
ски пат и се наменети за јавноста. 
^ * Нема да се сметаат како печат, во смисла на 

овој закон, печатените или на друг начин умножени 
примероци што исклучиво служат како службени 
материјали за внатрешната работа на државните 
органи, установите и организациите, обрасците, 
сметководствените или други слични книги, ценов-
ниците, упатствата за употреба на апарати и лекови, 
возните билети, поканите и слично, ако имаат со-
држина вообичаена при таквите работи. 

Член 16 
Со издавање и растурање на печат можат да се 

занимаваат органи, установи, организации и граѓан-
ски правни лица, како и групи на граѓани и оддел-
ни граѓани, под условите определени со сојузен 
закон. 

Член 17 
Не е дозволено издавање на печатени работи 

ако финансиските или другите материјални сред-
ства за нивното издавање се обезбедуваат од стран-
ство. 

Се смета дека издавањето на печатена работа 
се финансира од странство ако со финансиски или 
други материјални средства од странски извори се 
покриваат расходите на издавањето на печатената 
работа во целина или делумно, без оглед дали овие 
средства се добиваат од странски извори постојано 
или повремено и без оглед на височината на из-
носот. 

Нема да се смета дека издавање на печатена 
работа се финансира од странство ако финанси-
ските средства од странски извори се добиваат на 
име претплата за продажбата на печатената работа 
или за плаќање на огласите во рамките на вообича-
ените износи. 

Член 18 
Одредбите на претходниот член не се примену-

ваат на печатените работи што ги издаваат Обеди-
нетите нации, ниту на оние печатени работи што се 
издаваат врз основа на спогодба склучена меѓу 
меѓународни организации или странски установи и 
организации и Југославија, како ниту на оние пе-
чатени работи што се издаваат со согласност од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
информации. 

Член 19 
На секоја печатена или на друг начин умножена 

работа што во смисла на овој закон се смета како 
печат (во натамошниот текст: печатена работа) мо-
раат да бидат означени: називот односно фамили-
јарното и роденото име и адресата на издавачот и 
на печатницата, ако работата е печатена во печат-
ница, ќако и местото и годината на печатењето или 
умножување^ . " " * 

Ако печатена работа е умножена на странски 
јазик, податоците од претходниот став мораат да 
бидат означени и на еден од јазиците на југосло-
венските народи. 

Член 20 
Печатницата односно издавачот, ако работата 

не е умножена во печатница, се должни од секоја 
печатена работа веднаш д а м у достават по Tjgn при-
мероци на надлежниот окружен Јавен обвинител. 

Покрај тоа, ако работата е печатена на странски 
јазик, печатницата односно издавачот се должни 
еден примерок од печатената работа да -му доста-
ват на републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на информациите. 

Член 21 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

печатот, освен одредбата на претходниот член, со-
гласно се применуваат и на грамофинските плочи, 
магнетофонски^ ленти со записи, филмовите за 
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приватно прикажување и дијапозитивите, што се 
наоѓаат во промет или се прикажуваат јавно. 

2. Издавање и растурање на весници и други 
повремени публикации 

Член 22 
Како весници, во смисла на овој закон, се под-

разбираат дневните и други повремени весници, 
како и билтените, што се издаваат заради редовно 
известување на јавноста. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
весниците важат во се и за списанијата и другите 
повремени публикации. 

Член 23 
Со издавање на весници како со основна дејност 

Иожат да се занимаваат новински претпријатија, 
новински установи и новински агенции. 

Весници можат да издаваат и државни органи, 
самостојни установи, стопански и општествени орга-
низации и граѓански правни лица, ако е издавањето 
на весник предвидено со прописите односно со пра-
вилата или со статутот на установата, организаци-
јата односно граѓанското правно лице и служи за 
извршување на задачите и работите од нивниот 
делокруг. 

Член 24 
Весник можат да издаваат и група граѓани. 
Во оваа група мора да има најмалку пет лица. 
Групата граѓани што има намера да издава 

весник се регистрира ка ј органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за внатрешни-
те работи. Кон барањето за регистрација мораат да 
се приложат правилата. 

Групата граѓани што издава весник има свој-
ство на правно лице. 

Правилата на група граѓани, покрај одредбите 
што содржат податоци од пријавата (член 25), мо-
раат особено да содржат и одредби за издавањето 
и уредувањето на весникот и за раководењето со 
работите во врска со издавањето на весникот, како 
и одредби за претставувањето и застапувањето на 
групата пред органи и трети лица. 

Член 25 
Тој што има намера да издава весник е должен 

најдоцна на петнаесет дена пред почетокот на из-
давањето на весникот да му поднесе пријава на 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на информациите. 

Во пријавата мора да се наведе: 
1) називот на весникот што ќе се издава; 
2) карактерот на весникот; 
3) периодот на излегувањето на весникот; 
4) местото на издавањето на весникот и адресата 

на редакцијата; 
5) јазикот на кој ќе се печати весникот; 
6) називот односно фамилијарното и роденото 

име и адресата на издавачот; 
7) фамилијарното и роденото име и адресата 

на одговорниот уредник; 
8) изворите на финансиските средства и начи-

нот на финансирањето; 
9) називот и адресата на печатницата во која 

ќе се печати весникот. 
Како место на издавањето на весникот се смета 

местото каде што се наоѓа редакцијата на весникот. 
Член 26 

Кон пријавата од претходниот член подносите-
лот на пријавата е должен да приложи соодветни 
докази дека во поглед на лицето што е означено 
во пријавата како одговорен уредник не постојат 
пречки од членот 30 на овој закон. . 

Ако има намера да издава весник самостојна 
установа, стопанска или општествена организација 
или граѓанско правно лице, кон пријавата мора да 
се приложи заверен извод од правилата или од ста-
тутот на установата, организацијата односно гра-
ѓанското правно лице, и тоа на одредбите со кои е 
предвидено издавањето на весникот. 

Ако имаат намера да издаваат весник група 
граѓани, кон пријавата мораат да се приложат по-
тврда за регистрацијата и заверен препис на пра-
вилата. 

Член 27 
Пријавата за издавање на весникот престанува 

да важи ако издавањето на весникот не започне за 
шест месеци од денот на поднесувањето на прија-
вата или ако издавањето на весникот се прекине за 
време подолго од шест месеци. 

Пријавата за издавање на списание и други 
повремени публикации престанува да важи ако нив-
ното издавање не започне за шест месеци од денот 
на поднесувањето на пријавата или ако се прекине 
нивното издавање за време подолго од една година. 

Член 28 
Ако во текот на издавањето на весникот дојде 

до промена на одделни податоци од пријавата за 
издавање на весникот (член 25) или од прилозите 
кон пријавата (член 26), издавачот е должен секоја 
таква промена да му ја пријави на републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на инфор-
мациите во срок од 8 дена од денот на настанатата 
промена. 

Исто така, издавачот на весникот е должен на 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на информациите да му го пријави и пре-
станокот на издавањето^на весникот. 

Зѕѕнј??} 
Весникот мора да има одговорен уредник. 
Одговорниот уредник одговара за сите инфор-

мации објавени во весникот, под условите опреде-, 
лени со овој закон. 

Весникот може да има и ловеќе одговорни уред-
ници. Во овој случај, одговорните уредници одго-
вараат за информациите објавени во одделни из-
данија или определени рубрики на весникот. 

Одговорните уредници мораат да имаат живе-
алиште во местото иа издавањето на весникот. 

Член 30 
За одговорен уредник може да се назначи лице 

што е југословенски државјанин, што е деловно 
способно и што за последните три години не е осу-
дено за кривично дело сторено со смисленост, по-
ради кое е изречена казна строг затвор или затвор 
во траење подолго од една година. 

По исклучок, за одговорен уредник на весник 
може да се назначи и лице што не е југословенски 
државјанин, ако за тоа добие одобрение од репу-
бличкиот орган на управата надлежен за работите 
на информациите. 

Член 31, 
На секој примерок на весникот мора да биде, 

покрај податоците од членот 19 на овој закон, на-
значено и ф а м и л и ј а р н о ^ и роденото име на одго-
ворниот уредник. 

Ако* весникот има повеќе одговорни уредници, 
на секој примерок на весникот мора да биде назна-
чено за кое издание односно рубрика на весникот 
е одговорен секој одделен одговорен уредник. 

Член 32 
Издавачите на весници можат да ги растураат 

своите весници во сопствена режија или преку 
претпријатие за растурање на печат, преку кни-
жарници, задруги, пошта и посебни продавачи. 

Ако издавачите ги растураат своите вееш гш 
сами, за продажба на весниците тие можат да о к о -
вуваат свои деловници на целата територија на Ј у -
гославија. За обновувањето и работата на овие де-
ловници важат општите прописи за деловните еди-
ници на претпријатијата. 

Ако издавачите не ги растураат своите весници 
сами, нивниот однос со претпријатијата за расту-
рање на печат, со книжарниците, задругите или со 
посебните продавачи се регулира со договор. По-
себните продавачи можат да бидат и во работен од-
нос со издавачот на весникот. 
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Член 33 
Финансиското и материјалното работење на из-

давачот на весникот подлежи на контрола на јав-
носта. 

Издавачите на весници се должни во својот ве-
сник веднаш по одобрувањето на завршната сметка 
да го објават годишниот извештај за финансиското 
и материјалното работење на весникот, во смисла 
на одредбите од Основниот закон за новинските 
претпријатија и установи. 

3. Одговор 
Член 34 

Граѓаните, како и државните органи, самостој-
ните установи, стопанските и општествените орга-
низации и граѓанските правни лица, имаат право 
од одговорниот уредник на весникот да бараат да 
го објави нивниот одговор на информацијата, ако 
со информацијата објавена во тој весник и се на-
несува повреда на нивната чест, углед, права или 
интереси. 

Ако е лицето на кое се однесува информаци-
јата умрено, право да бараат објавување на одго-
ворот имаат со ред неговите деца, брачниот другар, 
родителите, браќата и сестрите. Ако овие лица не 
барале објавување на одговор, ова право може да 
го користи државен орган, самостојна установа, 
стопанска или општествена организација или гра-
ѓанско правно лице на кое му припаѓало умреното 
лице, под услов информацијата да се однесува на 
дејноста на умреното лице во врска со тој орган, 
установа, организација или граѓанско правно лице. 

Член 35 
Подносителот на одговорот е должен во одго-

ворот да ја назначи информацијата на која се од-
несува одговорот, како и бројот и страната на ве-
сникот каде што е објавена информацијата. 

Одговорот мора да се засновува исклучиво врз 
податоци со кои се побиваат наводите изнесени во 
објавената информација. 

Подносителот на одговорот е должен да го пот-
пише одговорот. 

Член 36 
Одговорниот уредник на весникот е должен да 

го објави одговорот на информацијата, освен: 
1) ако одговорот не се однесува непосредно на 

информацијата поради која се бара објавувањето 
на одговорот, односно ако одговорот содржи само 
мислења или обопштени разгледувања без факти-
чки податоци во врска со наводите изнесени во ин-
формацијата; 

2) ако објавувањето на одговорот, со оглед на 
неговата содржина, би предизвикало забрана на 
растурањето на весникот или казнена одговорност 
на уредникот; 

3) ако одговорот се однесува на наводите во 
објавената информација чијашто вистинитост е у-
тврдена со правосилен акт на надлежен државен 
орган; 

4) ако е очигледно дека со објавената информа-
ција не им е нанесена повреда на честа, угледот, 
правата или интересите на оној на кој се однесува 
информациј ата; 

5) ако одговорот не го потпишало овластено 
лице; 

6) ако е одговорот напишан на неучтив или на-
вредлив начин; 

7) ако е одговорот несразмерно подолг од ин-
формацијата односно од оној нејзин дел во кој се 
изнесени наводите поради кои се поднесува одго-
ворот; 

8) ако е одговорот поднесен по истекот на 30 
дена од денот на објавувањето на информацијата 
во дневниот весник, односно по истекот на 60 дена 
од денот на објавувањето на информацијата во друг 
повремен весник или публикација; 

9) ако е поднесен нов одговор со иста содржина 
како и порано поднесениот одговор, иако спорот 
п-^ед суд заради објавување на порано поднесениот 
одговор на истата информација не е привршен; 

10) ако е веќе објавен одговор на истата инфор-
мација, што го поднесло некое од овластените лица 
од членот 34 став 2 на овој закон. 

Член 37 
Ако не постојат причини за одбивање на обја-

вувањето на одговорот, одговорот мора да се објави, 
ако е во прашање дневен весник — во првиот или 
најдоцна во вториот нареден број, а ако е во пра-
шање друг повремен весник или списание — во 
првиот нареден број, по неговото примање во ре-
дакцијата на весникот или списанието. 

Одговорот мора да се објави без измени или 
дополненија, во истиот дел на весникот, под ист 
наслов и со букви од иста големина, како што била 
објавена информацијата на која се однесува одго-
ворот. 

По исклучок, одговорниот уредник може да го 
објави одговорот во извод, ако е одговорот несра-
змерно подолг од информацијата на која се однесува 
или ако со сите своји делови не се однесува непо-
средно на објавената информација. 

Исто така, одговорниот уредник може да го 
објави одговорот во изменет вид, ако во срокот за 
објавување на одговорот, предвиден со овој закон, 
се спогодил за тоа со подносителот на одговорот. 

Одговорот се објавува бесплатно. 
Член 38 

Ако одговорниот уредник одбие да го објави 
одговорот на информацијата или не го објави на 
начинот и во срокот од претходниот член, подноси-
телот на одговорот има право до окружниот суд 
на чие подрачје се наоѓа местото на издавањето 
на весникот да поднесе тужба против одговорниот 
уредник заради објавување на »одговорот. 

Кон тужбата мораат да се приложат преписи на 
објавената информација и на одговорот на инфор-
мацијата. 

Тужбата се поднесува во срок од 30 дена од 
денот на истекот на срокот за објавување на одго-
ворот. 

Член 39 
Во споровите заради објавување на одговорот 

на информацијата првото срочиште за главна ра-
справа мора да се одржи во срок од 8 дена од денот 
на примањето на тужбата во судот. 

Во овие спорови нема да се закажува подгот-
вително срочиште, ниту ќе се бара од тужениот да 
поднесе одговор на тужбата. 

На првото срочиште за главна расправа судот 
ќе го повика тужителот, тужениот и потребните 
сведоци. Во поканата за тужителот ќе се назначи 
дека во случај на негов изостанок од првото сро-
чмште ќе се смета дека ја повлекол тужбата, а во 
поканата за тужениот — дека пресудата може да се 
донесе и во случај на негов изостанок. 

Член 40 
По тужбата заради објавување на одговорот 

распрашувањето ќе се ограничи на претресување и 
докажување на фактите од кои зависи обврската 
на тужениот да го објави одговорот. 

Член 41 
Во споровите заради објавување на одговор на 

информација судот ќе го одбие тужбеното барање 
ако утврди дека постојат околности од членот 36 
точ. 1 до 3 и 5 до 10 на овој закон, или дека со 
објавената информација не се навредува честа, 
угледот, правата или интересите на оној на кој се 
однесува4 информацијата, или дека одговорниот 
уредник ја исполнил својата обврска со тоа што го 
објавил одговорот на информацијата во извод одно-
сно во изменет вид, во смисла на членот 37 ст. 3 и 4 
на овој закон. 

Член 42 
Ако покрај постапката по тужба заради објаву-

вање на одговор на информацијата тече и кривична 
постапка по делото сторено со информацијата на 
која се однесува одговорот, судот пред кој тече 
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постапката по тужбата заради објавување на одго-
ворот нема да ја прекинува таа постапка. 

Член 43 
Ако по поднесувањето »а тужбата до судот се 

промени одговорниот уредник на весникот, тужи-
телот може до заклучувањето на главната расправа 
да ја преправи тужбата и, место првобитно туже-
ниот, да го тужи новиот одговорен уредник. За. ева 
преправање на тужбата не е потребна согласност 
од првобитно тужениот одговорен уредник ниту 
согласност од новиот одговорен уредник, што тр:ба 
да стапи во процесот на неговото место. 

Член 44 
Судот е должен да донесе пресуда веднаш по 

заклучувањето на главната расправа. 
Заверен препис на пресудата ќе им достави 

судот на странките во срок од три дена од денот на 
донесувањето на пресудата. 

Член 45 
Ако судот го усвои тужбеното барање, со пре-

судата ќе му се нареди на тужениот да го објави 
одговорот во весникот во срокот и на начинот утвр-
ден во членот 37 ст. 1 и 2 на овој закон. 

Покрај тоа, судот може да го казни со парич-
на казна до 100.000 динари орговорниот уредник 
што учествувал во судската постапка а не го обја-
вил одговорот, иако за тоа очигледно не постоела 
ниедна од причините во членот 36 на овој закон. 

Член 46 
Против пресудата на првостепениот суд стран-

ките можат да му изјават жалба на републичкиот 
(покраинскиот) врховен суд во срок од три , дена од 
денот на доставувањето на преписот на пресудата. 

Жалбата не и се доставува на противната страна 
«а одговор. 

Благовремената и дозволена жалба, заедно со 
сите списи, претседателот на советот ќе му ја до-
стави на второстепениот суд во срок од два дена од 
денот на примањето на жалбата во судот. 

Второстепениот суд е должен да одлучи за 
жалбата во срок од три дена од денот на примањето 
на жалбата со списите 

Против пресудата на второстепениот суд не 
може да се изјави ревизија. 

Член 47 
Заверен препис на правосилната пресуда со која 

се наредува објавување на одговорот на информа-
ција судот веднаш ќе му достави и на управниот 
одбор на издавачот на весникот, односно на изда-
вачот ако не постои управен одбор. 

Член 48 
Ако по донесувањето на првостепената односно 

правосилната пресуда со која се наредува објаву-
вање на одговорот се промени одговорниот уредник 
на весникот, обврската за објавување на одговорот, 
утврдена во пресудата, преминува на новиот одго-
ворен уредник. • 

Член 49 
Ако со овој закон не е определено поинаку, во 

споровите заради обавување на одгорор согласно 
се применуваат одрепб^те на Законот за процесната 
постапка 

* Член 50 
Објавување на одговор може да се бара и во 

поглед на информации објавени по пат на други 
печатени работи и средства од членот 21 на овој 
закон како и по пат на весници и други повремени 
публикации чије издавање престанало. 

Во поглед на правото на одговор и постапката 
за остварување на ова право, во случаите од прет-
ходниот став согласно се применуваат одредбите па 
овој закон за правото на одговор и за постапката 
за остварување на ова право к а ј весниците и ка ј 
другите повремени публикации (чл. 34 до 49). 

Член 51 
Во поглед на начинот на објавувањето на одго-

ворот во случаите од претходниот член, подноси-
телот на одговорот има право да бара од издавачот 
на печатената работа односно од издавачот на 
весникот или на повремената публикација чиешто 
издавање престанало, или од производителот на 
средства од членот 21 на овој закон, тој на свој 
трошок во определен дневен весник да обезбеди 
објавување на одговорот на информацијата. 

Покрај правото од претходниот став, подноси-
телот на одговорот има и право да бара да се запре 
натамошното растурање на печатените работи одно-
сно на средствата наведени во членот 50 став 1 на 
овој закон. 

Ако подносителот на одговорот го остварува ова 
право по судски пат, за неговото барање ќе одлучи 
судот според околностите на случајот. 

4. Забрана на растурање Ђа печат 

Член 52 
Се забранува растурањето на печатени работи 

со кои: 
1) се вршат кривични дела против народот и 

државата или против оружените сили на Југосла-
вија; 

2) се изнесуваат или се протуркуваат лажни, 
изопачени или алармантни вести или тврдења со 
кои се предизвикува вознемирување на граѓаните 
или се загрозува јавниот ред и мир; 

3) се објавуваат документи или податоци за 
оружените сили на Југославија или за народната 
одбрана што претставуваат воена тајна; 

4) се објавуваат доверливи документи или пода-
тоци што според своето значење претставуваат слу-
жбена или стопанска тајна од особено значење за 
општествената заедница; 

5) се пропагира или се потпалува агресијата или 
други акти противни на целите на Обединените 
нации; 

6) непосредно се смеќава одржувањето и 'разви-
вањето на пријателски односи меѓу Југославија и 
други земји; 

7) им се нанесува повреда на честа и угледот 
на нашите народи, на нивните највисоки претстав-
нички органи и на Претседателот на Републиката, 
како и повреда на честа и угледот на странски на-
роди и шефови и на дипломатски претставници на 
странски држави; 

8') тешко се навредува моралот; 
9) се објавуваат документи или податоци штетни 

за интересите на правосудството. 
Исто така. со цел за заштита на децата и мла-

дината, се забранува растурањето на печатени ра-
боти наменети за децата или младината или што се 
растураат меѓу децата или младината, а по својата 
содржина му нанесуваат штета на нивното воспи-
тување. 

Поблиски прописи за тоа што се смета како 
воена, службена и стопанска тајна во смисла на 
точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член донесува Соју-
зниот извршен совет 

Член 53 
Заради неодложно спречување на растурањето 

на печатени работи со содржината од претходниот 
член, се овластува окружниот јавен обвинител да 
изрекне привремена забрана на растурањето на 
таквите печатени работи. 

Оваа привремена забрана се изрекува со пи-
смено образложено решение во кое мора да се на-
веде написот поради кој се 'изрекува забраната и 
да се назначи одредбата на законот врз која се за-
сновува забраната. 

Привремената забрана за растурање на печате-
ните работи од ставот 1 на овој член трае до право-
силноста на судската одлука. 



Среда, 9 ноември 1960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Б р о ј 45 — Страна 819 

Член 54 
Окружниот јавен обвинител е должен реше-

нието за привремена забрана на растурањето на 
печатените работи веднаш да му го достави: 

1) на надлежниот окружен суд, со предлог за 
изрекување забрана за растурање на печатените 
работи; 

2) на одговорниот уредник односно на издавачот 
или на печатарот, со налог да не ја растура печа-
тената работа до донесувањето на правосилна судска 
одлука; 

3) на органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за внатрешните работи, со налог 
да ги одземе или запечати привремено сите приме-
роци на печатената работа и, ако е потребно, да го 
запечати или одземе и печатарскиот слог, матриците 
и другите слични средства за умножување. 

Одговорниот уредник односно издавачот или 
печатарот и органот на управата на околискиот 
народен одбор надлежен за внатрешните работи се 
должни да постапат веднаш по налогот на јавниот 
обвинител. 

Член 55 ^ 
Органот на управата на околискиот народен од-

бор надлежен за внатрешните работи има право 
при извршувањето на решението на окружниот 
јавен обвинител за привремена забрана за расту-
рање на печатените работи да изврши претрес на 
редакцијата, администрацијата и на другите деловни 
простории (печатница, магацин, продавница и ел.), 
како и на станбените простории на авторот, на од-
говорниот уредник, на издавачот и на печатарот, 
ако смета дека во нив може да на јде примероци на 
печатени работи чиешто растурање е забрането. 

Член 56 
Забраната за растурање на печатени работи 

(член 52) ја изрекува окружниот суд на чиешто 
подрачје е извршено печатењето односно умножу-
вањето или окружниот суд на чиешто подрачје се 
растура печатената работа, ако е местото на печа-
тењето односно на у м н о ж у в а њ е ^ непознато. 

Член 57 
По предлог од јавниот обвинител за изрекување 

забрана за растурање на печатени работи, судот во 
срок од три дена од денот на примањето на предло-
гот ќе определи и ќе одржи претрес. 

На претресот ќе се повикаат к а к о учесници 
јавниот обвинител и издавачот. Ако е издавачот 
непознат, ќе се повика печатарот, а ако е и печа-
тарот непознат, ќе се повика растурачот. 

Член 58 
Постапката по предлогот за изрекување забра-

на за \ растур ање на печатените работи нема да се 
прекинува ниту да се запира. 

Претресот по предлогот за изрекување забрана 
за растурање на печатените работи нема да се одла-
га, освен ако е тоа неопходно заради изведување 
на доказите. 

Член 59 
Во постапката по предлогот за изрекување з а -

брана за растурање на печатените работи судот 
може да одржи претрес и да донесе одлука иако 
уредно повиканите учесници не се дојдени на пре-
тресот. На ова учесниците изречно ќе се предупре-
дат во поканата на претресот. 

Член 60 
По предлогот за изрекување забрана за расту-

рање на печатените работи судот со решение ја 
изрекува забраната за растурање на овие работи 
или го одбива предлогот на јавниот обвинител и го 
поништува неговото решение за привремена забрана 
на растурањето. 

Член 61 
Ако судот ја изрекне забраната за растурање на 

печатените работи, во решението мораат да се на -
значат деловите поради кои е изречена забраната. 

Со решението со кое се изрекува оваа забрана 
судот ќе нареди да се одземат сите примероци на 
печатената работа. Судот може да определи оваа 
мерка да не се примени во поглед на оние делови 
на печатената работа за кои ќе утврди дека вложат 
да се одвојат од делот поради ко ј е изречена забра-
ната, како што се неповрз аните табаци, додатоците, 
омотите и слично. 

Според околностите о а случајот судот може да 
нареди да се одземат и клпилињата, матриците и 
другите слични средства употребени за умножу-
вање, како и да се растури печатарски«? слог. 

Судот ќе определи дали ќе се уништат одземе-
ните предмети, или ќе му се предадат на некој орган 
или установа, или ќе се продадат. 

Член 62 
Ако судот го одбије предлогот за изрекување 

забрана за растурање на печатените работи и го 
поништи решението на јавниот обвинител за при-
времената забрана за растурање, ќе определи да му 
се вратат предметите, што врз основа на тоа реше-
ние биле привремено одземени, на оној од кој се 
одземени. 

Член 63 
Решението по предлогот за изрекну вање забрана 

за растурање на печатените работи судот ќе го до-
несе веднаш по завршениот претрес, а претседа-
телот на советот ќе го објави без одлагање. 

Решението мора писмено да се изработи и 
неговиот заверен препис да им се достави на уче-
сниците во срок од три дена 'од денот на објаву-
вањето. 

Член 64 
Против решението на првостепениот суд со кое 

се одлучува за предлогот на јавниот обвинител за 
изрекување забрана за растурање на печатените р а -
боти учесниците можат да му из јават ж а л б а на 
републичкиот (покраинскиот) врховен суд во срок 
од три дева од денот на доставувањето на преписот 
на решението. 

Ж а л б а т а не се доставува на одговор. 
Благовремената и дозволена жалба , заедно со 

сите списи, првостепениот суд ќе му. ја достави на 
второстепениот суд во срок од два дена од денот на 
примањето на жалбата . 

Второстепениот суд е должен да одлучи за 
жалбата во срок од три дена од денот на примањето 
на жалбата со списите. 

Против решението на второстепениот суд не е 
дозволена жалба . 

Член 65 
Правосилното решение со кое е изречена забра-

ната за растурање на печатените работи се објавува 
во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

Член ©6 
Ако со овој закон не е определено поинаку, во 

постапката по предлогот за изрекување на забра-
ната за растурање на печатените работи согласно се 
применуваат одредбите на Законикот за кривич-
ната постапка. 

5. Странски печат 
Член . 67 

К а к о странски печат, во смисла на овој закон, се 
сметаат сите работи од членот 15 став 1 на овој закон 
што се печатени или на друг начин умножени во 
странство, како и оние што од страна или по налог 
на странски издавач се печатени или на друг начин 
умножени во Југославија . 

К а к о странски печат, во смисла на овој закон, 
се сметаат и билтените на дипломатските претстав-
ништва во Југославија , ако се растураат вон дипло-
матскиот к о р или кругот н а определени д р ж а в н и 
раководители, органи и установи. 
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Член 68 
Внесувањето на странски печат во земјата е 

слободно. 
По исклучок, за внесување сошиел за растурање 

или за растурање на странски печат што е наменет 
за граѓаните на Југославија или што се печати на 
јазиците на југословенските народи потребно е одо-
брение. 

Ова одобрение го издава сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи, и тоа посебно за 
секоја печатена работа. По исклучок, за весници и 
за други повремени публикации ова одобрение може 
да се издаде и на неопределено време. 

Одобрението од ставот 2 на овој член не е по-
требно за внесувањето и растурањето на печатот 
што го издаваат Обединените нации. 

Член 69 
Со внесување на странски печат оо цел за 

растурање можат да се занимаваат само стопанските 
претпријатија запишани во надворешнотрговскиот 
регистар за вршење работи на увоз на странски 
печат. 

Внесувањето на странски печат во земјата со 
цел за растурање вон претпријатијата од претход-
ниот став е забрането, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 70 
Претпријатието овластено за внесување на 

странски печат е должно за секоја увезена странска 
печатена работа наменета за растурање да го изве-
сти сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи, и тоа веднаш по нејзиното примање во 
прегори ј атието. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи може да бара од претпријатието веднаш да 
му достави еден примерок од увезената странска 
печатена работа или само да му достави на увид. 

Член 71 
Странски печат можат да растураат само прет-

пријатијата овластени за тоа. Овластувањето го 
издава републичкиот државен секретаријат за вна-
трешни работи. 

Член 72 
Се забранува внесувањето во земјата и . р а с т у -

рањето на странски печат што има содржина пред-
видена во членот 52 на овој закон. 

Решенијата за забрана на внесувањето и за 
забрана на растурањето на странски печат ги доне-
сува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Против овие решенија не може да се изјави 
жалба ниту да се води управен спор. 

Член 73 
Забраната на внесувањето и забраната на расту-

рањето на странски весници или други повремени 
публикации можат да се однесуваат на определен 
весник или повремена публикација воопшто или 
само на одделни нивни броеви. 

Решението со кое е изречена забраната за вне-
сување односно забраната за растурање на странски 
весник или друга повремена публикација воопшто 
може дополнително ^ се укине, ако повеќе не по-
стојат п р и ч и н и л поради кои била изречена за -
браната. 

Член 74 
Решенијата за забрана на внесувањето и за за-

брана на растурањето на странски печат и реше-
нијата за укинување на овие забрани се објаву-
ваат во „Службен лист на ФНРЈ". 

Член 75 
Ке се одземе странски печат: 
1) што ќе се внесе во земјата без одобрение, 

ако е за неговото внесување потребно одобрение; 
2) што со цел за растурање ќе се внесе во 

земјата в оп претпријатијата или установите овла-
стени за внесување на странски печат; 

3) што им пристига на одделни установи, орга-
низации или лица во поголем број примероци от-
колку што бара нормалната потреба на неговото 
користење од страна на тие установи, организации 
или лица; 

4) чиешто внесување или растурање во зем-
јата е забрането (член 52); 

5) што се издава во земјата без овластување 
или што содржи недозволени известувања (чл. 78 
и НО). 

Одземањето на странски печат се врши без на-
доместок. 

Член 76 
Решението за одземање на странски печат го 

донесува органот на управата на околискиот на-
роден одбор надлежен за внатрешните работи од-
носно пограничното, пристанишното или аеродром-
ското поверенетво за внатрешни работи. 

Против решението за одземање на странски пе-
чат може да се изјави жалба. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Против решението за одземање на странски пе-
чат не може да се води управен спор. 

Член 77 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за внатрешни работи да донесе поблиски прописи 
за постапувањето со одземениот странски печат. 

Член 78 
Билтените што во смисла на членот 67 став 2 

на овој закон ги издава дипломатско претставни-
штво моиЗгЅ да содржат само известувања што слу-
жат за запознавање на сопствената земја. 

Одредбата на членот 71 на овој закон не се 
применува на овие билтени. 

Член 79 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

странски печат согласно се применуваат и на сред-
ствата од членот 21 на овој закон произведени во 
странство што се внесуваат во земјата со цел за 
растурање или јавно прикажување. 

Г л а в а т р е т а 
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА 

Член 80 
Како видови информации на радио и телеви-

зија, во смисла на овој закон, се сметаат сите еми-
сии на радиостаниците и на радиотелевизиски^ 
станици со кои се пренесуваат информации. 

Член 81 
Секоја радиостаница и радиотелевизиска ста-

ница што емитува програма наменета за јавноста 
мора да има одговорен уредник. 

Радиостаницата и радиотелевизиската станица 
можат да имаат и повеќе одговорни уредници. Во 
тој случај одговорните уредници непосредно ра -

^ководат со работите на уредувањето на одделни 
емисии на радиостаницата односно радиотелевизи-
ската станица. 

Во поглед на условите за вршење работите на 
одговорен уредник на радиостаница или радиотеле-
визиска станица и неговата одговорност се приме-
нуваат одредбите на овој закон за условите за 
вршење работите на одговорен уредник на весник и 
за неговата одговорност (чл. 29 и 30). 

Член 82 
Објавување одговор на информација може да 

се бара и во поглед на информации објавени по 
пат на емисии на радиостаници и радиотелевизиски 
станици. 

Во поглед на правото на одговор и на постап-
ката за остварување на ова право к а ј радиостани-
ците и радиотелевизиските станици, согласно се 
применуваат одредбите од овој закон за правото 
на одговор и за постапката за остварување на ова 
право к а ј весниците и к а ј другите повремени пу-
бликации (чл. 34 до 49). 
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Член 83 
Ако не постојат причини за одбивање на обја-

вувањето на одговорот, одговорот мора да се објави 
во срок од два дена од неговото примање во радио-
станицата или радиотелевизиската станица, и тоа, 
по правило, во истото време и во емисијата од ист 
вид во која е објавена информацијата. 

Во областа на телевизијата одговорот се обја-
вува само со зборови. 

Член 84 
Се забранува емитување на емисии на радио-

станици и радиотелевизиски станици ако овие еми-
сии имаат содржина предвидена во членот 52 на 
овој закон. 

Во поглед на забраната за емитување на овие 
емисии и на постапката за изрекување на оваа за -
брана, согласно се применуваат одредбите на овој 
закон за забраната за растурање на печат и за по-
стапката за изрекување на оваа забрана (чл. 52 
до бб). 

Г л а в а ч е т в р т а 
ФИЛМ 

Член 85 
Како видови информации по пат на филм, во 

смисла на овој закон, се сметаат филмските ново-
сти и другите филмови што содржат информации 
за одделен настан, личност, предел, предмет, поја-
ва или дејност. 

Како филмски новости, во смисла на овој закон, 
се подразбира филм со кој редовно се известува 
јавноста за настаните и појавите во земјата или во 
странство. 

Член 86 
Филмските новости мораат да имаат одговорен 

уредник. 
Во поглед на условите за вршење работите на 

одговорен уредник на филмски новости и на не-
говата одговорност важат одредбите на овој закон 
за условите за вршење работите на одговорен уред-
ник на весник и за неговата одговорност (чл. 29 
и 30). 

Член 87 
Секои филмски новости што се пуштаат во про-

мет мораат да бидат посебно означени со број, д а -
тум, назив или на друг начин што овозможува да се 
разликуваат тие едни од други. Оваа ознака мора 
да се наоѓа на почетокот на филмската лента. 

Член 88 
Објавување на одговор може да се бара и во 

поглед на информации објавени по пат на ф и л м -
ски новости и други филмови. 

Во поглед на правото на одговор и на постап-
ката за остварување на ова право к а ј филмските 
новости и ка ј другите филмови согласно се приме-
нуваат одредбите на овој закон за .правото на одго-
вор и за постапката за остварување на ова право 
ка ј весниците и к а ј другите повремени публика-
ции (чл. 34 до 49). 

Чели 89 
Во поглед на начинот на објавувањето на одго-

ворот, подносителот на одговорот има право од од-
говорниот уредник на филмските новости односно 
на установата или претпријатието што го снимил 
филмот да бара тој на трошок на установата одно-
сно на претпријатието да обезбеди во определен 
дневен весник објавување на неговите одговор на 
информации ата. 

Покрај правото од претходниот став, подноси-, 
телот на одговорот има право да бара да се исечат 
деловите од филмските новости или од друг филм 
на кои се однесува одговорот, или, ако не е можно 
тоа, да се запре натамошното прикажување на 
филмските новости или на друг филм. 

Член 90 
Се забранува прометот и прикажувањето на 

филмски новости и на други филмови што имаат 
содржина предвидена во членот 52 на овој закон. 

Во поглед на Забраната на прометот и прика-
жувањето на филмски новости и на други филмо-
ви и на постапката за изрекување на оваа забрана 
согласно се применуваат одредбите на овој закон за 
забраната на растурањето на печат и за постапка-
та за изрекување на оваа забрана (чл. 52 до бб). 

Г л а в а п е т т а 
СТРАНСКА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Член 91 
Како странска информативна дејност, во сми-

сла на овој закон, се смета работата на странските 
дописништва, на странските д о п и с н и ^ и на стран-
ските информативни установи. 

Оваа дејност може да се врши само под усло-
вите утврдени со овој закон. 

1. Странски дописништва и странски дописници 

Член 92 
Се смета дека постои странско дописништво ако 

странска новинска агенција или странски весник 
има во Југославија најмалку два јца постојани до-
писници или еден постојан дописник и најмалку 
три постојани службеници. 

Член 93 
Како странска новинска агенција се смета 

претпријатие или установа чие главно седиште е 
во странство, а на која основната дејност ќ е со-
бирање и растурање на информации заради редов-
но известување на јавноста. 

Со странска новинска агенција се изедначува 
странска фотоагенција, радиостаница, радиотелеви-
зиска станица, теле-фото-ст аница, странско прет-
пријатие за снимање на филмски новости, како и 
друго странско претпријатие или установа што се 
занимава со собирање и растурање на информации. 

Странски весници, во смисла на овој закон, се 
дневните и другите повремени весници и повре-
мени публикации што се издаваат во странство. 

Член 94 
Како постојани странски дописници се сметаат 

дописниците на странски новински агенции или на 
странски весници, како и фото-репортерите, филм-
ските и телевизиските сниматели што снимаат за 
странска новинска агенција или за странски весник, 
било да се странски или југословенски државјани, 
ако се определени да работат во Југославија во тоа 
својство за време подолго од два месеца. 

Член 95 
Странските дописништва и постојаните стран-

ски дописници, како и постојаните службеници на 
странските дописништва, мораат да се регистри-
раат к а ј Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за информации. 

Молбата за регистрирање на странско дописни-
штво или на постојан странски дописник ја подне-
сува главната дирекција на странската новинска 
агенција или на странскиот весник, а молбата за 
регистрирање на постојаните службеници на стран-
ските дописништва — раководителот на странското 
дописништво. 

Во молбата за регистрирање на странско допи-
сништво мора да се назначи лицето што ќе рако-
води со странското дописништво и што ќе одговара 
за неговата работа. 

Со решението за регистрирање на странско до-
писништво или на постојан странски дописник, што 
се донесува по слободна оценка, странското допи-
сништво или постојаниот странски дописник стек-
нува право да се занимава со собирање на инфор-
мации во Југославија на определено време. 
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Против решението со кое се одбива регистри-
рањето на странско дописништво или на постојан 
странски дописник не може да се изјави жалба 
ниту да се води управен опор. 

Член 96 
Странска новинска агенција или странски ве-

сник е должен за секоја промена на раководителот 
на странското дописништво, како и за разрешува-
њето од должност на постојан дописник, да го из-
вести Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за информации. 

Член 97 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

информации и републичките органи на управата 
надлежни за работите на информациите ќе се гри-
жат на постојаните и на повремените странски до-
писници да им се олесни пристапот кон изворите 
на информациите и ќе им даваат потребна помош 
во работата. 

Член 98 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

информации може да брише од својот регистар 
странско дописништво или постојан странски до-
писник, ако згреши во однос на одредбите на овој 
закон или на другите прописи за информативната 
дејност. 

Исто така, постојан странски дописник може 
да се брише од регистарот и кога ќе биде во Југо-
славија осуден на казната затвор над шест месеци 
или на построга казна. 

Против решението со кое се изрекува брише-
њето од регистарот на странско дописништво или 
на постојан странски дописник не може да се из-
јави жалба ниту може да се води управен спор. 

Член 99 
Поблиски прописи за регистрирањето на стран-

ските дописништва и за нивната работа, за реги-
стрирањето на странските дописници и за нивните 
права и должности, за регистрирањето на постоја-
ните службеници на странските дописништва, како 
и за олеснопијата за вршење на информативната 
дејност на странските дописништва и странските 
дописници, ќе донесе Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за информации. 

2. Странски информативни установи 
Член 100 

Со цел за известување на југословенската јав-
ност за настаните и појавите од своите земји, стран-
ски држави можат во Југославија да основуваат 
свои информативни установи (странски информа-
тивни установи) врз основа на спогодба склучена 
меѓу странската држава и Југославија. 

Странски информативни установи можат во 
Југославија да основуваат и меѓународни органи-
зации врз основа на спогодба склучена со Југо-
славија. 

Член 101 
Странските информативни установи можат во 

Југославија да вршат информативна дејност во ви-
довите и во обемот што се утврдени со спогодбата 
склучена меѓу странската држава односно меѓуна-
родната организација и Југославија. 

Член 102 
Странските информативни установи мораат да 

се регистрираат к а ј Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за информации. 

Молбата за регистрирање на странска инфор-
мативна установа мора да содржи: 

1) назив на основувачот на установата; 
2) видови на нејзината информативна дејност; 
3) назначување на просториите што ќе ги ко-

ристи установата и нивна адреса; 
4) фамилијарно и родено име и државјанство 

на раководителот и на персоналот на установата; 
5) правила на установата. 

Член 103 
Правилата на странската информативна уста-

нова мораат особено да содржат податоци за нази-
вот и седиштето на установата, за видовите на де ј -
носта на установата и за начинот на кој ќе се вр-
шат тие, за организацијата на установата и за не ј -
зините органи на управувањето, како и за изворите 
на нејзините финансиски средства и за намената 
на нејзиниот имот во случај на престанок со рабо-
тата. 

Член 104 
Со регистрирањето странската информативна 

установа стекнува право на работа во Југославија. 
Регистрирањето на странска информативна у-

станова може да се одбие ако нејзините правила 
содржат одредби противни на склучената спогодба 
или на југословенските прописи. 

Против решението со кое се одбива регистри-
рањето на странска информативна установа не 
може да се изјави жалба ниту може да се води 

. управен спор. 
Член 105 

Ако во текот на работата на странската инфор-
мативна установа дојде до промена на одделни по-
датоци од молбата за регистрирање на установата 
или до измена на нејзините правила, основувачот 
на установата е должен да му ја пријави секоја 
таква промена на Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за информации во срок од осум дена 
од денот на настанатата промена. 

Исто така, основувачот на странската информа-
тивна установа е должен да му го пријави на Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
формации и престанокот на работата на установата. 

Член 106 
Странските информативни установи имаат свој-

ство на правно лице. 

Член 107 
Раководителот и другиот персонал на странска 

информативна установа не можат да бидат запо-
слени во дипломатско претставништво и во конзу-
лати на странска држава . 

Овие лица се регистрираат на начинот предви-
ден во членот 95 на овој закон. 

Член 108 
Странска информативна установа не може да 

биде сместена во зграда на дипломатско претстав-
ништво или конзулат, ниту во станбени простории 
на лица што уживаат дипломатски имунитет. 

Просториите на странската информативна уста-
нова не можат на никој да му се отстапат на ко-
ристење. 

Член 109 
Странската информативна установа може да 

внесува во земјата странски печат за потребите на 
својата читална и библиотека. 

Во поглед на внесувањето во земјата на овој 
печат се применуваат одредбите на овој закон за 
внесувањето на странски печат. 

Член 110 
Ако странската информативна установа издава 

билтен, овој може да содржи известувања што слу-
жат за запознавање на нејзината земја односно из-
вестувања за дејноста на меѓународната организа-
ција што ја основала установата. 

Печатницата, односно издавачот ако билтенот 
не се умножува во печатница, е должен од секој 
број на билтенот веднаш да му достави еден при-
мерок на сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи. 

Член 111 
Ако странската информативна установа јавно 

прикажува филмови, за јавното прикажување на 
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секој филм мора да има одобрение од републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи. 
Во одобрението се определува филмот, времето и 
местото на прикажувањето. 

Против решението со кое се одбива издавањето 
на одобрението од претходниот став може да му се 
изјави жалба на сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи. 

Против решението на сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи не може да се води 
управен спор. 

Член 112 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

задолжителното наведување на определени пода-
тоци (чл. 19 и 31) и на одговорниот уредник (член 
29) се применуваат и на билтените што ги издава 
странската информативна установа. 

Член 113 
Странските информативни установи се должни 

да водат книги за своето материјално и финанси-
ско работење. 

Поблиски прописи за водењето на овие книги 
ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите. 

Член 114 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

информации може да ја ограничи или забрани ра-
ботата на странската информативна установа: 

1) ако оваа установа во вршењето на својата 
дејност ги прекрши одредбите на овој закон или 
на меѓудржавната спогодба односно на спогодбата 
склучена со меѓународната организација; 

2) ако странската држава ја ограничи или за-
брани работата на југословенска информативна 
установа на својата територија противно на одред-
бите од склучената меѓудржавна спогодба. 

Против решението со кое се ограничува или се 
забранува работата на странската информативна 
установа не може да се изјави жалба ниту може 
да се води управен спор. 

3. Надзор 

Член 115 
Надзор над законитоста на работата на стран-

ските дописништва и на странските информативни 
установи врши Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за информации. 

Г л а в а ш е с т а 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Кривична одговорност 
Член 116 

За кривичните дела сторени по пат на печат, 
радио, телевизија, филм и средства наведени во 
членот 21 на овој закон, сторителите и соучесни-
ците одговараат според одредбите на Кривичниот 
законик. 

Член 117 
Ако одговорниот уредник на весник или на 

друга повремена публикација, радиостаница, ра-
диотелевизиска станица или филмски новости, из-
давачот, печатарот, одговорното лице во претпри-
јатие за производство на филмови и одговорното 
лице во претпријатие за производство на средства 
наведени во членот 21 на овој закон не се одго-
ворни според одредбата на претходниот член, тие 
кривично одговараат под условите определени во 
чл. 118 до 124 на овој закон. 

Член 118 
За кривично дело сторено по пат на весник или 

друга повремена публикација одговорниот уредник 
е одговорен; 

1) ако до завршетокот на главниот претрес пред 
првостепениот суд авторот останал непознат, или 

2) ако е информацијата објавена без знаење на 
авторот или без негова согласност, или 

3) ако постојат фактички или правни пречки 
за гонење на авторот, а во времето на објавувањето 
на информацијата одговорниот уредник знаел за 
нивното постоење. 

Ако одговорниот уредник од оправдани причи-
ни сметал дека е авторот познат, а после се утвр-
ди дека е непознат, судот може да го ослободи од-
говорниот уредник од казна. 

Член 119 
За кривично дело сторено по пат на неповред 

мена печатена работа одговара издавачот, а ако 
нема издавач или постојат фактички или правни 
пречки за неговото гонење, одговара печатарот, 
под условите од членот 118 на овој закон. 

Ако издавач односно печатар е државен орган 
или правно лице, како издавач односно печатар 
кривично одговара одговорното лице во државниот 
орган односно во правното лице. 

Член 120 
За кривично дело сторено по пат на радио или 

телевизија одговара одговорниот уредник на ра- , 
диостаиицата или на радиотелевизиската станица 
под условите од членот 118 на овој закон. 

Член 121 
За кривично дело сторено по пат на филмски 

новости одговара нивниот одговорен уредник под 
условите од членот 118 на овој закон. 

Во поглед на кривичната одговорност, како ав-
тор на филмски новости се смета нивниот редактор-
монтажер. 

Член 122 
Лицето што го заменува одговорниот уредник 

на весник или на друга повремена публикација, 
радиостаница, радиотелевизиска станица или филм-
ски новости во случај на негова отсутност или спре-
ченост одговара како одговорниот уредни«. 

Член 123 
За кривично дело сторено по пат на филм 

(освен филмски новости) одговара одговорното лице 
во претпријатието што го снимило филмот под 
условите од членот 118 на овој закон. 

Во поглед на кривичната одговорност, како ав-
тори на филмот се сметаат писателот на сценари-
ото, режисерот и главниот снимател. 

Член 124 
За кривично дело сторено по пат на средства 

наведени во членот 21 на овој закон одговара про-
изводителот односно одговорното лице во претпри-
јатието што го произвело односното средство, под 
условите од членот 118 на овој закон. 

Во поглед на кривичната одговорност, како ав-
тор на информацијата објавена по пат на средства 
од членот 21 на овој закон се смета авторот на тек-
стот, музиката или сликата. 

2. Кривични дела 
Член 125 

Тој што противно на забраната изречена според 
одредбите на овој закон растура домашен печат, 
или внесува или растура странски печат, или јавно 
прикажува филм, или врши емисии по пат на ра-
дио или телевизија, или произведува или пушта 
во промет средства наведени во членот 21 на овој 
закон, ќе се казни со затвор до една година. 

Член 126 
Тој што без одобрение од надлежниот државен 

орган по пат на печат, радио, телевизија или филм 
ќе објави доверливи документи или податоци што 



Страна 824 — Б р о ј 45 Среда, 9 ноември 1960 

според своето значење претставуваат службена т а ј -
на, ќе се казни со затвор на јмалку три месеци, ако 
делото според други прописи не повлекува потешка 
казна. 

Член 127 
Тој што противно на одредбите од овој закон 

за издавање на печатена работа користи финанси-
ски или други материјални средства добиени од 
странство, ќе се казни со парична казна до 500.000 
динари или со затвор. 

Со истата казна ќе се казни и одговорното лице 
во правното лице што ќе го стори делото од прет-
ходниот став. 

Покра ј казната за кривичното дело од ставот 
1 на овој член, судот може да изрекне и забрана 
на натамошното издавање на весникот или на дру-
гата повремена публикација , односно забрана на 
растурањето на неповремената печатена работа. 

Член 128 
Тој што под некој напис објавен по пат на пе-

чат неовластено ќе потпише друго лице или на 
друг начин ќе означи дека тој напис го составило 
лице што не го составило, ќе се казни со парична 
казна или со затвор до три месеци. 

Со истата казна ќе се казни тој што при об ја -
вувањето на информација по пат на радио, теле-
визи ја или ф и л м неовластено ќе назначи дека таа 
информација ја составило лице што не ја соста-
вило информацијата 

3. Правни последици на осудата 

Член 129 
Лицето што за кривичното дело сторено по пат 

на печат, радио, телевизија, ф и л м или средства 
наведени во членот 21 на овој закон е осудено на 
казната строг затвор на јмалку две години, не може 
да ги врши работите што до тогаш ги вршело во 
наведените области за време од три години по из-
држаната . простената или застарената казна. 

4. Надлежност за судење по кривичните дела 

Член 130 
За кривичните дела сторени по пат на печат 

или други видови информации, како и за кривич-
ните дела предвидени во чл. 125 до 128 на овој з а -
кон. за судење е надлежен окружен суд. 

5. Прекршоци 

Член 131 
Со парична казна до 100.000 динари или со 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) издавачот на печатена работа, ако на печа-

тената работа не е означен кој и да е од по-
датоците предвидени во чл. 19 и 31 на овој закон; 

2) издавачот, ако не му достави на јавниот 
обвинител односно на републичкиот огран на упра-
вата надлежен за работите на информациите 
определен број примероци на печатените работи 
(член 20); 

3) лицето што без одобрение ќе внесе странски 
печат за чие внесување е потребно одобрение 
(член 68), или што неовластено растура странски 
печат (член 71); ? 

4) одговорниот уредник на весник или на друга 
повремена публикација , радиостаница, радиотеле-
визиска станица или филмски новости или лицето 
што го заменува, ако не постапи по пресудата на 
судот со која е наложено објавување на одговор 
на информациј*а; 

5) издавачот на неповремена печатена работа, 
ако не постапи по пресудата на судот со која е 
наложено објавување на одговор на информација ; 

6) лицето што ќе дозволи да биде означено 
како одговорен уредник на весник или на друга 
повремена публикација , радиостаница, радиотеле-
визиска станица или ф и л м с к и новости, а не уче-
ствува во уредувањето на весникот или на другата 
повремена публикација , на емисијата на радиоста-
ницата или радиотелевизиската станица или на 
филмските новости. 

За прекршоците од точ. 1 и 2 на претходниот 
став ќе се казни самостојна установа, стопанска 
или општествена организација или граѓанско 
правно лице со парична казна до 200.000 динари. 

За прекршок од точката 3 на ставот 1 на овој 
член ќе се казни самостојна установа, стопанска 
или општествена организација или граѓанско прав-
но лице со парична казна до 500.000 динари, а од-
говорното лице во установата, организацијата или 
граѓанското правно лице со парична казна до 50.000 
динари или со затвор до 30 дена. 

За прекршок од точката 5 на ставот 1 од овој 
член ќе се казни самостојна установа, стопанска 
или општествена организација или граѓанско прав-
но лице со парична казна до 200.000 динари, а 
одговорното лице во установата, организацијата 
или граѓанското правно лице со парична казна 
до 50.000 динари или со затвор до 30 дена. 

Член 132 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се 

казни за прекршок: 
1) самостојна установа, стопанска или опште-

ствена организација или граѓанско правно лице, 
ако издаде весник, а претходно не му поднесло 
на надлежниот орган пријава со прилози (чл. 25 
и 26); 

2) самостојна установа, стопанска или опште-
ствена организација или граѓанско правно лице, 
ако не ги пријави дополнително промените на по-
датоците од пријавата , или не го пријави пре-
станокот на издавањето на весникот (член 28); 

3) самостојна установа, стопанска или опште-
ствена организација или граѓанско правно лице, 
ако запосли како одговорен уредник лице што 
според одредбата на членот 30 на овој закон не 
може да ги врши работите на одговорен уредник; 

4) самостојна установа, стопанска или опште-
ствена организација или граѓанско правно лице, 
ако како издавач на весник или на друга повре-
мена публикација не постапи по пресудата на 
судот со која е наложено објавување на одговор 
на информација ; 

5) радиостаница, радиотелевизиска станица или 
установа за снимање на филмски новости, ако не 
постапи по пресудата на судот со која е наложено 
објавување на одговор на информација ; 

6) претпријатие што снимало ф и л м (освен 
филмски новости) или претпријатие што произвело 
средство од членот 21 на овој закон, ако не постапи 
по пресудата на судот со која е наложено објаву-
в а њ е на одговор на информација ; 

7) претпријатие овластено за внесување на 
странски печат, ако не го извести надлежниот 
државен орган за примањето на странска печатена 
работа, или по негово барање не ја достави или 
не ја достави на увид (член 70); 

8) установа за снимање на филмски новости, 
ако пушти во промет ф и л м с к и новости без посебна 
ознака (член 87). 

При изрекувањето на казната за прекршок од 
точката 1 на претходниот став може да се изрече 
заштитната мерка одземање на сите примероци на 
весникот. 

За прекршок од точката 6 на ставот 1 од овој 
член ќе се казни со парична казна до 50.000 ди -
нари или со затвор до 30 дена и одговорното лице 
во претпријатието. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член 133 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) самостојна установа, стопанска или опште-

ствена организација или граѓанско правно лице како 
издавач на весник, установа за снимање на филм-
ски новости, радиостаница или радиотелевизиска 
станица, ако весникот односно филмските новости 
или радиостаницата или радиотелевизиската станица 
немаат одговорен уредник (чл. 29, 81 и 86); 

2) самостојна установа, стопанска или опште-
ствена организација или граѓанско правно лице како 
издавач на весник, ако не го објави годишниот из-
вештај" за финансиското и материјалното работење 
на весникот (член 33); 

3) претпријатие, ако со цел за растурање вне-
сува странски печат а не е запишано во надворе-
шнотрговскиот регистар за вршење на овие работи 
(член 69); 

4) странска информативна установа, ако растура 
увезен странски печат (член 109); 

5) странска информативна установа, ако јавно 
прикаже филм без одобрение или противно на да-
деното одобрение (член 111). 

За прекршоците од претходниот став ќе се ка-
зни со парична казна до 50.000 динари или со затвор 
до 30 дена и одговорното лице во самостојната уста-
нова, стопанската или општествената организација, 
во странската информативна установа или во друго 
граѓанско правно лице. 

Член 134 
По прекршоците од чл. 131 до 133 на овој закон 

административно-казнената постапка ја води и каз-
ните ги изрекува околискиот судија за прекршоци. 

Г л а в а с е д м а 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 135 ^ 
Постојните новински претпријатија, новински у-

станови, новински агенции, установи за снимање на 
филмски новости, радиостаници и радиотелевизи-
ски станици се должни во eg ок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да го 
усогласат своето работење со одредбите од овој 
закон. 

Постојните странски дописништва и постојани 
странски дописници се должни во срок од три ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
да ја усогласат својата работа со одредбите од овој 
закон и на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за информации да му поднесат молба за ре-
гистрирање. 

Странските информативни установи што посто-
јат во Југославија ќе престанат со работа по истекот 
на шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, ако не продолжат со работа врз основа 
на спогодба склучена во смисла на одредбата на чле-
нот 100 од овој закон. 

Одредбата на претходниот став се однесува и на 
странските култјррно-просветни установи што посто-
јат во Југославија. 

Член 136 
Сојузниот извршен совет ќе донесе, во согласност 

со начелата на Законот за работните односи, посебни 
прописи со цел за регулирање на правата од рабо-
тен однос на новинарите и на лицата што вршат 
работи на информации во органите и установите. 

Член 137 
Се овластува Сојузниот извршен совет, до до-

несувањето на посебен закон, да издаде прописи за 
сместувањето, начинот и условите за чување на пе-
чатените работи, филмовите, грамофонските плочи, 
магнетофонските ленти со записи и дејапозитивите, 
што имаат особено историско или општествено зна-
чење. 

Член 138 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за информации да донесе прописи за 
издавањето и растурањето на слики, фотографии, 
скулптури и фигури што претставуваат истакнати 
југословенски раководители, како и за објавувањето 
на документи од особено историско значење. 

Член 139 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ваат да важат : 
1) Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 56/46 и 105/48); ^ 
2) чл. 29, 50, 62 до бб, 68, 69 и 7Код Основниот 

закон за новинските претпријатија и установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 29/56); . 

3) членот 59 од Основниот закон за филмот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56); 

4) чл. 33, 48 и 49 од Законот за радиодифузните 
станици („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/55); 

5) членот 7 став 2 и членот 12 став 2 од Уредбата 
за оснивањето и работењето на културно-просвет-
ните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 107/49 
и 27/50); 

6) Правилникот за акредитирањето и работата 
на дописниците на странски новински агенции и 
весници и за регистрирањето и работата на допис-
ништвата на странски новински агенции и весници 
и на претставништвата на странски новински аген-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/57); 

7) сите други прописи што се во спротивност со 
одредбите на овој закон. 

Член 140 
Овој закон влегува во сила по истекот на три-

есет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на ФНРЈ" . 

587. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДО-

ХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за дополнение на Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации, што 
го усвои Сојузната народна скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 октомври 1960 година 
и на седницата на Соборот на производителите од 
28 октомври 1960 година. 

ПР бр. 26 
31 октомври 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

'Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна^ скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за придонесот од доходот на стопан-

ските организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 

Среда, 9 ноември I960 
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52/57, 48/58, 48/59 и 52/59) во членот 54 по ставот 2 
се додава нов став 3, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет може да ги менува 
прописите од претходниот став што тој ги донесол. 
Овие прописи Сојузниот извршен совет може да ги 
менува со важност од 1 јануари 1960 година." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист па ФНРЈ". 

588. 

Брз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 
со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА И ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО НИКОЗИЈА. НА КИПАР 

1. Се отвора амбасада на Федеративна Народна 
Република Југославија во Никозија, на Кипар, со 
денот 1 октомври 1960 година. 

2 Се укинува Генералниот конзулат на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Нико-
зија, на Кипар, отворен со Одлуката на Сојузниот 
извршен совет Р. п. бр. 41 од 10 март 1960 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/60). 

3. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 211 
28 октомври 1960 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

589. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за прода-
жните цени на тутунот и на тутунските преработки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 39/58), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ НОВИ 

ВИДОВИ ЦИГАРИ 

1. Во Наредбата за продажните цени за одделни 
нови видови цигари („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
40/60) во точката 1 под 3 Меѓу зборовите: „меко па-

кување" и зборовите: „по 20 парчиња" се додаваат 
зборовите: „со целофанска обвивка и влошка на 
алуминиум фолија" . 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

наредба престанува да в а ж и цената за цигарите 
„Загорка" од точката 1 под 3 на Наредбата за про-
дажните цени за одделни нови видови цигари („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 6/60)." 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува од 5 октомври 1960 година. 

Бр. 6205/1 
31 октомври I960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот 

промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

590. 

Врз основа на чл. 106 и 159 став 2 од Законот 
за рударството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 28/59), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
дустрија^ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА РУДАРСКОТО 
МЕРЕЊЕ, МЕРАЧКИТЕ КНИГИ И РУДАРСКИТЕ 

ПЛАНОВИ 

Член 1 
Рударските мерења, водењето на мерачките 

книги и изработката на рударски планови и карти 
се вршат според Техничките прописи за рударското 
м*ерење, мерачките книги и рударските планови, 
што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист 
на Ф Н Р Ј " и се составен дел од овој правилник. 

Член 2 
Рударските претпријатија и организации за 

истражување се должни својата мерачка служба, 
мерењето, водењето на мерачките книги и изработ-
ката на рударски планови и карти да ги усогласат 
со одредбите на овој правилник во сроковите што 
ќе ги определи рударскиот Инспекторат. Овие сро-
кови не можат да бидат подолги од една година. 

Член 3 
При определувањето на сроковите од претход-

ниот член рударскиот инспекторат ќе води сметка 
за нужноста на извесен мерачки елаборат и за о-
бјективните можности на рударските претпријатија 
и организации за истражување. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објав}-вањ2то во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1415 
5 октомври 1960 година 

Белград 
Секретар за индустрија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 
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591. 
Врз основа на членот 9 од Уредбата за регули-

рање производството и прометот на отрови („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 40/50) и членот 14 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 18/58 и 18/59), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни рабо-
ти во смисла на членот 3 став 2 од Основниот закон 
за прекршоците, Секретаријатот на Сојузниот из -
вршен совет за народно здрав је пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДРЖАЊЕТО И ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ 

Член 1 
Сите организации и установи што се занимаваат 

со производство и промет на хемиски средства и 
препарати што врз основа на прописите донесени во 
смисла на чл. 1 и 2 од Уредбата за регулирање про-
изводството и прометот на отрови, се сметаат како 
отровни, се должни во поглед на држењето, р а к у в а -
њето и пуштањето во промет на отрови да поста-
пуваат според одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Организациите што се занимаваат со производ-

ство и промет на отрови на големо мораат да ги 
држат отровите во простории што во поглед на ло-
кацијата, осветленоста, температурата и влажноста 
им одговараат на условите под кои определен 
отров може да се д р ж и без опасност за животот 
или здравјето на граѓаните и на лицата што р а к у -
ваат со отровите. 

Просториите во кои се држат отровите не смеат 
да служат за други цели, и на сите врати од тие 
простории мора да стои натписот: „ВНИМАВАЈ! 
ОТРОВ! На неовластените лица строго забранет 
пристапот во просториите". 

Организациите и установите што се занимаваат 
со промет на отрови на мало, мораат да ги држат 
отровите одвоено од другите стоки, заклучени во 
посебни, за тоа специјално соградени или угодени 
простории односно долапи снабдени со исправна 
брава под клуч, на кои мора да стои видно испи-
шана ознаката: „ОТРОВИ", ко ја не може лесно да 
се симне или избрише. 

* Член 3 
Клучевите од просториите и доделите во кои 

се чуваат отровите е должно да ги д р ж и лице спе-
цијално определено за тоа од раководителот на ор-
ганизацијата односно установата. 

Сите справи и прибор со кои се прифаќаат отро-
вите, се вадат од садови, се мерат или се продаваат, 
мораат исто така да се д р ж а т заклучани и не смеат 
да се употребуваат за никакви други цели. 

Член 4 
Отрови можат да се пуштаат во промет и да им 

се издаваат на потрошувачите само во оригинално 
пакување на производителот, односно во пакување 
на организацијата на која to. е одобрено препекување 
на отровите со цел за продажба на мало. 

Член 5 
Амбалажата што се употребува за пакување на 

отрови мора да биде од таков квалитет што при 
превозот, складирањето и ракувањето со отровот да 
не може да дојде до растурање на содржината, до 
мешање на отровот со други материјали ниту до 
допир на содржината со подовите и ѕидовите од пре-
возното средство, од складот и од другите просто-
рии во кои се д р ж а т отрови. 

Видот и употребата на амбалажата за пакување 
на секој одделен отров ги одобрува републичкиот 
санитарен инспекторат. Ова одобрение е должен да 
го прибави производителот односно увозникот на 
отровот пред пуштањето на отровот во промет. 

Член 6 
На секое пакување на отровите што се пуштаат 

во промет во Југославија , вклучува јќи ги тука и 
отровите што се увезуваат, мораат да постојат, по-
к р а ј ознаките предвидени со посебни прописи, и 
следните ознаки: 

1) назив на отровот; 
2) содржина на активна супстанција; 
3) со крупни букви напишан натписот „ОТРОВ" 

со вообичаен и добро видлив знак што претставува 
мртовечка глава; 

4) датум на производството односно на пакува-
њето на отровот; 

5) име и адреса на производителот односно на 
организацијата што го извршила препекувањето во 
случаите кога ова е дозволено; 

6) број и датум на одобрението на видот и упо-
требата на амбалажата во смисла на ставот 2 од 
претходниот член. 

Покра ј ознаките од претходниот став, на секое 
пакување на отров мора да има испечатено или по-
себно приложено упатство за употреба, во кое мо-
раат да се наведат мерките за сигурност што е по-
требно да се преземат при чувањето и употребата 
на отровот; предупредување дека испразнетата ам-
балажа не смее да се употребува за други цели, од-
носно дека мора да се уништи на определен начин 
ако не може да се употреби повторно за пакување 
на отров; начинот за уништување на неупотребди-
виот отров, како и последиците од неправилна упо-
треба на отровот или амбалажата за животот и 
здравјето на луѓето, домашните животни и заштите-
ните видови дивеч. Во упатството мораат да бидат 
наведени знаците на труење со односниот отров, 
како и средствата и начинот за давање прва помош 
во случај на труење. 

За текстот на упатството од претходниот став 
мора да се прибави согласност од органот од чле-
нот 5 на овој правилник и на секое упатство треба 
да се означи бројот и датумот на согласноста. 

Наведените ознаки и упатството за употреба на 
отровот мораат да бидат напечатени на с р п с к о х р -
ватски, словенечки и македонски јазик. 

Член 7 
Препекување на одделни отрови од страна на 

задружни, трговски и други стопански организации 
што се занимаваат со промет на отрови, со цел за 
продажбе во помали количини односно пакувања, 
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може да се дозволи само ако тие имаат за тоа со-
одветни просторни, опрема и уреди, стручњаци за 
овој вид работа и амбалажа од соодветен квалитет 
и големина за продажба на отрови на потрошу-
вачите. Под истите услови може да се дозволи и 
разредување на отрови, што се врши со цел за про-
дажба на отров со помала содржина на активна 
супстанција. 

Новите пакувања на отрови мораат да им одго-
вараат во се' на условите пропишани во чл. 5 и 6 
на овој правилник. 

Решението за одобрување на препакувањето од-
носно разредувањето на одделни отрови со цел за 
нивна продажба на потрошувачите, го издава орга-
нот на управата на околискиот народен одбор над-
лежен за работите на санитарната инспекција, от-
кога претходно ќе оцени дека се исполнети условите 
од претходните ставови на овој член. 

Член 8 
Отровите што се употребуваат во земјоделството 

и шумарството можат да им се издаваат на потро-
шувачите само по одобрение од надлежниот оп-
штински инспектор за заштита на растенијата или 
од други стручњаци што за издавање на одобренија 
ќе ги овласти органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на земјодел-
ството и шумарството. 

Покрај исполнувањето на условите од претход-
ниот став, за купување на отрови од особено силно 
дејство потребно е и одобрение од органот на упра-
вата на околискиот народен одбор надлежен за ра-
ботите на санитарната инспекција во смисла на чле-
нот 4 од Уредбата за регулирање производството 
и прометот на отрови, освен исклучоците предвидени 
во тој член. 

Одобрението од претходните ставови на овој 
член надлежните органи го издаваат во два при-
мерка, од кои еден примерок му се врачува на ку-
пувачот на отровот а другиот му го доставуваат на 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на санитарната инспекција 
на чие подрачје е седиштето односно местото на 
престојот на купувачот. 

Член 9 
Јрганизациите, установите и поединци што у-

потребуваат отрови мораат остатоците од употре-
бените отрови внимателно да ги отстранат, а ако 
можат да се употребат повторно за истите цели, 
да ги чуваат до нивната употреба. 

Ако остатоците од употребените отрови не мо-
жат повторно да се користат, а нивната употреба за 
други цели не би била можна или би била штетна 
за човечкото здравје, мораат да се уништат на на-
чинот што не го загрозува човечкото здравје. На 
ист начин мора да се постапи и со отровите што 
станале неупотребливи. 

Член 10 
Организациите и установите што се занимаваат 

со промет на отрови мораат да водат посебна книга 
за издавањето на отровите, заверена од органот на 

управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на санитарната инспекција. 

Отрови не смеат да им се издаваат на лица по-
млади од 18 години. 

При секое издавање на отрови, во книгата мо-
раат да се запишат следните податоци: 

1) родено и фамилијарно име на купувачот на 
отровот; 

2) место на престојот и точна адреса на купу-
вачот; 

3) назив на отровот, издадена количина и датум 
на издавањето; 

4) потпис и адреса на лицето на кое му е изда-
ден отровот; 

5) потврда од примателот дека му е врачено 
упатството за употребата на издадениот отров. 

Одобренијата за купување на отрови предвидени 
во членот 8 на овој правилник се чуваат како при-
лог кон книгата за издавање на отровите. 

Книгата за издавање на отровите мора да се 
чува најмалку 3 години од последното евидентира-
ње на издадените количини отрови. 

Член 11 
Лицата запослени на работите на прометот на 

отрови мораат да бидат запознаени со основните са-
нитарни барања во поглед на чувањето, ракувањето 
и издавањето на отрови, како и со опасноста за жи-
вотот и здравјето поради неправилно ракување или 
употреба на одделни отрови. 

Лицата што работат на подготвување смесови 
и раствори на отрови или на запрашување односно 
прскање, мораат да бидат запознаени со методите 
на работата со одделни отрови, со опасноста за 
здравјето при работата со отровите, со начинот за 
превентивна заштита од труење и со давањето на 
прва помош во случај на труење, како и со потре-
бата од правилно користење на воздушните стру-
ења во текот на својата работа. 

Член 12 
Лицата што на своите работни места доаѓаат во 

непосреден допир со отрови, мораат да носат спе-
цијална заштитна облека и обувки и да употребу-
ваат соодветни лични заштитни средства и тоа: 

1) овластените лица што ракуваат со отрови 
(магационери, продавачи и др.) — работна облека од 
густа тканина и гумени нараквици; ^ 

2) лицата запослени на примена на отрови во 
земјоделството и шумарството: 

а) при мешањето и подготвувањето на смес на 
активна супстанција со носачи во вид на прав — 
работна облека од густа тканина, гумени нараквици, 
заштитна капа односно шамија и респиратор со ко-
лоиден филтер, а при подготвувањето на смес на 
отров со органски растворачи, наместо респиратор 
со колоиден филтер, уште и маска со филтер од 
активен јаглен; 

6) при запрашувањето или прскањето со сме-
сови и раствори на отвори, покрај заштитните сред-
ства наведени под а), уште и неоштетени чевли (при 
запрашувањето) односно гумени чизми (при прска-
њето). 
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Член 13 
Надзор над придржувањето кон овој правилник 

од страна на организациите, установите и поединци 
врши органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на санитарната ин-
спекција. 

Во вршењето на надзор инспекцискиот орган од 
претходниот став може: 

1) да го забрани држењето на отрови во про-
стории односно на места што не им одговараат на 
санитарно-техничките и хигиенските услови; 

2) да го забрани прометот на отровите чија ам-
балажа, пакување, обележување и другите услови 
не се во согласност со одредбите на овој правилник, 
додека не се отстранат утврдените недостатоци; 

3) да нареди отстранување на други недоста-
тоци во врска со производството и прометот на 
отрови, што можат да го загрозат човечкото здравје. 

Член 14 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација или самостојна 
установа: 

1) што држи отрови во простории кои во поглед 
на локацијата, осветленоста, температурата и вла-
ж н о с т не им одговараат на потребните санитарно-
технички и -хигијенски услови или во простории 
што служат за други цели (член 2 ст. 1 и 2); 

2) што држи отрови заедно со други стоки или 
во простории односно долапи без исправна брава 
прд клуч (член 2 став 3); 

3) што не ќе определи посебно лице за чување 
на клучевите од просториите односно долапите во 
кои се чуваат отровите или што ги употребува за 
други цели приборот и справите со кои се прифа-
ќаат, се мерат или се продаваат отровите (член 3); 

4) што ќе пушти во промет отрови што не се во 
оригинално пакување (член 4); 

5) што ќе пушти во промет отрови во амбалажа 
чиј вид и употреба не се претходно одобрени (член 5 
став 2); 

6) што врши препекување или разредување на 
отровт* без пропишано одобрение (член 7 став 3); 

7) што остатоците од употребени отрови или не-
употребливите отрови не ќе ги отстрани односно не 
ќе ги уништи на пропишаниот начин (член 9), 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација од-
носно во самостојната установа со парична казна 
до 20.000 динари. 

Член 15 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација или самостој-
на установе: 

1) што ќе пушти во промет отрови без некоја 
од пропишаните ознаки или без пропишаното упат-
ство за употреба на отровот (член 6); 

2) што им издава на потрошувачите отрови без 
одобрение (член 8); 

3) што им издава отрови на лица помлади од 
18 години или не ја води на пропишаниот начин 
евиденцијата за издавање на отровите (член 10); 

4) што не ќе обезбеди лицата што на своите 
работни места доаѓаат во непосреден допир со отро-
вите да ја носат пропишаната заштитна облека^ 
обувки или други заштитни средства (член 12). 

За прекршокот од претходниот став ќе се ка -
зни и одговорното лице во стопанската организа-
ција односно во самостојнате устенове со перична 
казна до 10.000 динари. 

Член 16 
Организациите и установите што се занимеваат 

со производство и промет на отрови се должни про-
сториите во кои ги држат отровите да ги доведат 
во согласност со одредбите на овој правилник во 
срок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

По истекот на срокот од 6 месеци од денот на* 
влегувањето во сила на овојч правилник не смеат 
да се наоѓеат во промет отрови што не им одгова-
реет на условите пропишеш* со овој правилник. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 1212/1 
23 септември 1960 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје, 
др Херберт Краус, е. р. 

592. 

Врз основа на членот 4 став 4 точка 4 од За -
конот за превозот на железниците („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 46/57 и 48/59), Генералнете дирекција 
на Југословенските железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници, Дел 3 — Тарифске 
пристојбе, која важи од 1 август 1958 година, от-
п е ч а т е а во издание на Генералната дирекција на 
Југословенските железници, во ивичниот број 8 — 
А. Колска дангубнина во точкете а) досегашната 
пристојба се менува и гласи: 

„за 1 кола и 1 час: 
до укључиво 12 часова задржавења Дин. ЗОО.— 
преко 12 часова задржавања — Дин. 600.—" 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувењето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува по истекот на 15 дена од денот на 
објавувањето. 

Г Д Ј Ж бр. 6057/60 
1 ноември 1960 година 

Белград 

Генерална дирекција на Југословенските железници 
Претседател 

Генерален директор, не Управниот одбор, 
Војин Николиќ, е. p. Петар Стошиќ, е. p. 
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593. 

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/56, 
22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, Југосло-
венската земјоделска банка распишува 

X X X I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА СЛАТКО-
ВОДНОТО РИБАРСТВО ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ 
И ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА 

ВО РИБЕНО БРАШНО 
1. Југословенската земјоделска банка ќе одо-

брува заеми од средствата на Општиот инвестицио-
нен фонд за изградба на објекти на слатководното 
рибарство, и тоа: 

1) за размножување и одгледување на оние ви-
дови риби што можат да се употребат претежно за 
преработка во рибено брашно; 

2) за преработка на риба во рибено брашно. 
2. Право да учествуваат на овој конкурс, имаат 

стопанските организации што се занимаваат со раз-
множување, одгледување и улов на риба во слатки 
води, како и народните одбори за ваквите стопан-
ски организации во основување. 

3. Барањето за заем мора да ги содржи сите 
податоци пропишани со членот 16 од Уредбата за 
заемите за инвестиции, а се поднесува на посебни 
обрасци на Југословенската земјоделска банка. 

4. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе: 

1) инвестиционен елаборат; 
2) доказ дека се обезбедени средства за полага-

ње на гарантен износ и средства за учество во 
трошоците на инвестициите. 

5. Инвестициониот елаборат што се поднесува 
кон барањето за заем треба да биде изработен спо-
ред важечките прописи и да содржи: 

1) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма и за полагање Депозит за обез-
бедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5/54, 36/55, 54/55, 
2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог на ревизио-
ната комисија и решение од надлежниот орган за 
одобрување на инвестиционата програма, со назна-
чување на вредноста и капацитетот на инвестицио-
ните објекти за чија изградба односно набавка се 
одобрува инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот на ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат на органот 
што го издал одобрението; 

2) идеен или главен проект за секој градежен 
објект за чија изградба се бара заем, изработен и 
ревидиран според Уредбата за градежното проекти-
рање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/58). 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатер-
ските работи, од кои може да се види како е дојдено 
до одделни количини работи. 

Груб предмер и претсметка изработена врз база 
на грубиот предмер нема да се земаат предвид. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единичните 
цени од 1960 година; 

3) спецификација на опремата со назначување 
на главните карактеристики, на цената за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозна а одвоено 

за домашна опрема) и на трошоците за транспорт 
на опремата и на монтажните работи; 

4) спецификација на другите трошоци (на про-
ектирањето, на истражните работи и ел.). 

6. По исклучок од одредбите на точката 5 од 
овој конкурс, заемобарателот може, ако бара заем 
за градежни објекти односно работи чија што вкуп-
на вредност со сите поднамени (опрема и ел.) не го 
надминува износот од 3 милиони динари, наместо 
инвестиционен елаборат изработен според важеч-
ките прописи, да поднесе документација составена 
согласно со Наредбата за документацијата што се 
поднесува место инвестициониот елаборат кон бара-
њата за заеми за инвестиции во селското стопан-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/57, 16/58 
и 12/59). 

7. Заемите ќе се одобруваат под следните услови: 
1) со учество на инвеститорот во трошоците на 

инвестициите, најмалку во височината што ќе биде 
определена со прописите важечки во времето на 
одобрувањето на заемот; 

2) со интерес по норма од 3% годишно; 
3) со срок за исплата на заемот кој не може да 

биде подолг од 15 години, со тоа што плаќањето на 
првиот ануитет да пристига една година од денот 
утврден за завршување на изградбата на инвести-
цеонен објект односно работи. 

8. Првенство за добивање заем според овој кон-
курс ќе имаат заемобарателите што ќе понудат по-
краток срок за исплата на заемот и што ќе имаат 
во однос на вкупно потребните средства најниски 
инвестициони трошоци по тона производство на 
риба за преработка во рибено брашно. 

9. Банката може за уредна отплата на заемот 
да бара гаранција на политичкотериторијалната 
единица. 

10. Барањето за одобрување на заем со инве-
стициониот елаборат и со сите прилози се подне-
сува во три примерка до територијално надлежната 
филијала на Југословенската земјоделска банка. 

11. Барањата според овој конкурс можат да се 
поднесуваат до 1 јуни 1961 година. 

12. Во се друго за овој конкурс важат одредбите 
од Уредбата за заемите за инвестиции и од другите 
важечки прописи што се однесуваат на заемите за 
инвестиции. 

О. бр. 126 
5 октомври 1960 година 

Белград 

Југословенска земјоделска банка 
Ц е н т р а л а 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 
Никола Кмезиќ, е. р. Крсто Попивода, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за опреде-
лување посебни услови за прометот на челик, обја-
вен во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 42/60, се пот-
п а д н а л а долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЧЕЛИК 

Во точката 5 наместо зборот: „предлозите" треба 
да стои: „предлагање". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Белград, 21 октомври 1960 
година. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 



Среда, 9 ноември 1960 СЛУЖБЕНИ ЛИС'1 ФНРЈ 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИС-
ТЕР НА4 ФНРЈ ВО ИСЛАНД И ЗА НАЗИАЧУБА-
Н А Н А ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОП ОЛ НО-
МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИСЛАНД СО 

СЕДИШТЕ ВО ОСЛО 

I 
Се отповикува 
Владимир Роловиќ од должноста на извонреден 

пратеник и ооолномошен министер на Ф Н Р Ј во 
Исланд. 

II 
Се назначува 
Душан Благојевиќ, извонреден и ополномошен 

амбасадор на ФНРЈ во Норвешка, за извонреден 
пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во 
Исланд со седиште во Осло. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 18 
24 октомври 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 19 од Уредбата за Југо-

словенската инвестициона банка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56) во врска со чл. 30 и 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 
21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕК-
ТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА 

Се разрешува од должноста на генерален ди-
ректор на Југословенската инвестициона банка Аугу-
стин Папиќ, заради заминување на друга должност. 

Б. бр. 68 
22 октомври 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 19 од Уредбата за Југо-
словенската инвестициона банка („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 30/56) во врска со чл. 30 и 33 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

Се назначува за генерален директор на Југосло-
венската инвестициона банка Никола Миљаниќ, до-
сега на должност во Извршниот одбор на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој. 

Б. бр. 67 
22 октомври 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Велико Зековић, е. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
О РУДАРСКОМ МЕРЕЊУ, М Е Р А Т И М КЊИГА-

МА И РУДАРСКИМ ПЛАНОВИМА 
кои се составен дел од Правилникот за Техничките 
прописи за рударското мерење, мерачките книги 
и рударските планови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/60) објавени се како Додаток на , Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/60 и можат да се добијат 
преку КОМЕРЦИЈАЛНОТО ОДДЕЛЕНИЕ на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина Марка 

бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

585. Указ за прогласување на Општиот закон 
за организацијата на здравствената слу-
жба — — — — — — — — — — 801 
Општ закон за организацијата на здрав-
ствената служба — — — — — — 801 

586. Указ за прогласување на Законот за пе-
чатот и за другите видови информации 814 
rfogiTj^oq гг^чатох |И за другите видови ин-
формации — — — — — — — — 814 

587. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации — 825 
Закон за дополнение на Законот за при-
донесот од доходот на стопанските орга-
низации 825 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Потпр етсед ател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

588. Одлука за отворање на амбасада и за 
укинување на Генералниот конзулат на 
Федеративна Народна Република Југо-
славија во Никозија, на Кипар — — — 826 

589. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за продажните цени за одделни 
нови видови цигари — — — — — — 826 

590. Правилник за Техничките прописи за ру-
дарството мерење, мерачките книги и ру-
дарските планови — — — — — — 826 

591. Правилник за држањето. и прометот на 
отрови — — -т- — — — — — — **27 

592. Решение за измена на Тарифата за пре-
воз на стоки на пругите на Југословенски-
те железници — — — — — — — 829 

593. XXXI конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за изградба на објекти на 
олатководното рибарство за размножу-
вање и одгледување и за преработка на 
риба во рибено брашно — — — — — .830 

Исправка на Наредбата за определување по-
себни услови за прометот на челик — 830 

_ Б р о ј 45 — Страна 831 



Страна 832 — Број 45 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј вреда, 9 ноември I960 

ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р 1 " 

ЗА 1961 ГОДИНА 
ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1961 

ГОДИНА ИЗНЕСУВА: 
ЗА НАШАТА ЗЕМЈА • . . 2.000 ДИНАРИ 
ЗА СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРИ 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" се прима само за 
цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен лист на 
ФНРЈ" 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на 
благајната на „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевима 
Марка број 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ", Бел-
град, Бранкова ул. 16 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" СЕ ОТПРЕМА САМО ПО 
ПРИМЕНАТА УПЛАТА. 

Препорачуваме уплатата да се изврши најдоцна до 25 декем-
ври за да не дојде до запирање на отпремата на весникот. 

Им се обрнува внимание на претплатниците при уплатата 
читливо да ги пополнат следните податоци на чековната или вир-
манската уплатница: 

полна адреса (место, улица и број, поштенска прегратка, на-
длежна пошта), претплатнички број и број на примероци, каке што 
е век'е тоа назначено на грбот од чековната уплатница, што е 
приложена кон бројот 44^60 на „Службен лист на ФНРЈ". 

Уплати со неполна, скратена или неточна адреса не к'е можат 
да се земат во работа. 

Соопштувања за претплатата можат да се дадат на самата 
уплатница, без посебна преписка. 

ПРЕТПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ" НА ФНРЈ ЗА 1 9 6 1 ГОДИНА 

1. „МЕЃУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" — 
претплатата изнесува 1.300 динари а за странство 2.200 динари. 

2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" — претплатата доне-
сува 400 динари а за странство 800динари. 

Претплатата се полага на жиро сметка на „Службен лист 
на ФНРЈ" 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на 
благајната на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, Краљевима 
Марка бр. 9 и вр Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ", Бел-
град, Бранкова улица број 16. 


