
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФН*ЈЈ" излегува 
По потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. БРОЈ 30 

375. 

Врз основа на чл. 15 тон; 6 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор од 1 јули 1954 година и на засе-
данието на Соборот на производителите од 2 јули 
1954 година донесе 

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

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 

1. Во главата XIX, одделот 1) во отсекот „Во 
индустријата" по третата алинеја, се додава нова 
•четврта алинеја, која гласи: 

„за изградба објекти на прехранбе-
ната индустрија 25 години". 

Во истата глава и оддел, во отсекот „Во сел-
ското стопанство" првата алинеја се менува и гласи: 

„за набавка расплоден и работен 
добиток 5 години". 

По првата алинеја на овој отсек се додаваат три 
нови алинеи, кои гласат: 

„за набавка трактори 8 години 
за набавка средни селско-стопански 

машини 10 години 
за набавка крупни селско-стопански 

машини, освен трактори 20 години". 
Досегашните втора, трета и четврта алинеја на 

овој отсек стануваат петта, шеста и седма алинеја. 
2. Во главата XXIII во одделот 4) се додава нов 

став кој гласи: 
„Комуналните претпријатија и дуќани не пла-

ќаат данок на добивката." 
3. Овие измени и дополненија на Сојузниот 

општествен (план за 1954 година важат од 1 јануари 
1954 година. 

Сојузна народна скупштина 

СНС/А/121 
5 јули 1954 година 

Белград 
Претседател 

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

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Влада Зечевић е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Иван Божиневи^, е. р. 

376. 
Врз основа на чл. 36 ст. 6 од Уставниот закон за 

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

Сојузната народна скупштина, на заедничкото 
заседание на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите, одржано на 2 јули 1954 година, 

откога претходно установи дека Сојузниот со-
бор, Соборот на производителите и Соборот на на-
родите на своите одделни седници го усвоија Делот 
прв од Законот за судовите, „Уставни начела за 
судовите", според постапката предвидена за измена 
на Уставот, 

донесе 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕЛОТ ПРВ ОД ЗАКОНОТ 
ЗА СУДОВИТЕ 

Се прогласува и влегува веднаш во сила Делот 
прв од Законот за судовите, „Уставни начела за 
судовите", што е усвоен од Сојузниот'собор на за-
седанието од 1 јули 1954 година и од Соборот на 
производителите на заседанието од 2 јули 1954 го-
дина, во согласност со Соборот на народите на со-
станокот на тој Собор од 1 јули 1954 година, а кој 
Дел прв „Уставни начела за судовите", е составен 
дел од Законот за судовите, што во целост е усвоен 
од Сојузниот собор на заседанието од 1 јули 1954 
година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А)96 

3 јули 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина. 

Моша Пијаде, е. р. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СУДОВИТЕ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закоД 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власте, се прогласува 
Законот за судовите што го усвои Сојузната народна 
скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 1 
јули 1954 година. 

П. Р. бр. 24 
5 јули 1954 година 

Белград • 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 
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ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ 
Д Е Л П Р В 

УСТАВНИ НАЧЕЛА ЗА СУДОВИТЕ 

Член 1 
Во Федеративна Народна Република Југославија 

судењето го вршат редовни, стопански и воени су-
дови. 

Устројството и надлежноста на стопанските и 
воените судови се определува со одделен закон. 

Член 2 
Судовите можат да се установуваат и укинуваат 

само со сојузен закон. . 
Само со сојузен закон може да се установува и 

денува надлежноста на судовите. 

Член 3 
Судовите судат врз основа на закони и на други 

прописи на Сојузната народна скупштина и репу-
бличките народни собранија. 

Судовите применуваат и други прописи што се 
донесени врз основа на закон и во согласност со 
Закон. 

Член 4 
Највисок суд во Федеративна Народна Републи-

ка Југославија е Сојузниот врховен суд. 
Сојузниот врховен суд ја осигурува единствената 

примена на законите. 
Сојузниот врховен суд ја оценува законитоста 

на решенијата на сите судови во границите опреде-
лени со закон. 

Член 5 
На граѓаните, како и на установите и организа-

циите им е осигурено еднакво право на судска за-
штита. 

Судот му ги осигурува на секој граѓанин, уста-
нова и организација правата што им се признаени 
со закон. 

Член 6 
Осигурено е правото на жалба до повисок суд 

против првостепените судски пресуди. 

Член 7 
Судовите во донесувањето на решенија се неза-

висни. 
Член 8 

Расправањето пред судовите се врши по правило 
јавно. 

Член 9 
Решенијата на судовите може да ги менува или 

укинува само надлежниот суд во постапката опреде-
лена со закон. 

Член 10 
Судовите донесуваат пресуди во името на наро-

дот. 
Член И 

Во судењето учествуваат постојани судии и по-
времени судии (судии поротници). 

Постојаните и повремените судии во судењето се 
ра^нодравЈШ. 

Член 12 
Постојаните и повремените судии на редовните 

и стопанските судови ги избираат и разрешуваат 
народните собранија и народните" одбори. 

Член 13 
Судењето по правило се врши во совет. 
Во судските совети учествуваат постојани и по-

времени судии или само постојани судии. 
Со закон се одредува во кои случаи суди судија 

поединец и кога врховните судови решаваат во оп-
шти заседа«ија и во заседанија на судските одде-
ленија. 

Член 14 
Сите државни органи се должни да им укажу-

ваат на судовите правна помош. 

Член 15 
Одредбите од Главата XIII од Уставот на Феде-

ративна Народна Република Југославија од 31 ја-
нуари 1946 година престануваат да важат. 

Д Е Л В Т О Р 
. РЕДОВНИ СУДОВИ 

Г Л А В А I 

РЕДОВНИ СУДОВИ И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Надлежност 

Член 16 
Редовни судови се: 
околиските судови; * 
окружните судови; 
републичките врховни судови и Врховниот суд 

на Автономната Покраина Војводина и 
С О Ј У З Н И О Т врховен суд. 

Член 17 
Околиските судови: 
решаваат во прв степен кривични, граѓански и 

други предмети што им се ставени во надлежност; 
спроведуваат извршување; 
вршат други работи одредени со закон. 

Член 18 
Околиските судови се осниваат за подрачје на 

една околија или град или за подрачје на една око-
лија и град, а БО поголемите околии или градови за 
еден дел од сколи јата или градот. 

Обивањето, укинувањето и територијалната 
надлежност на поодделни околиски судови и нив-
ното седиште го одредува републичкото народно со-
брание односно Народната скупштина на Автоном-
ната Покраина Војводина. 

Иницијатива за оснивање и укинување на око-
лиски суд може да потекне од народен одбор на око-
лија (или град. 

Член 19 
Окружните судови: 
решаваат во прв степен кривични, граѓански и 

други предмети што им се ставени во надлежност; 
решаваат во втор степен по повод правните ле-

кови против решенијата на околиските судови; 
раководат со истрага; 
вршат други работи одредени со закон. 

Член 20 
Окружните судови се осниваат за подрачје на 

два или повеќе околиски судови. 
Обивањето, укинувањето и територијалната 

надлежност на поодделни окружни судови и нив-
ното седиште го одредува републичкото народно со-
брание, односно Народната скупштина на Автоном-
ната Покраина Војводина. 

Иницијатива за оснивање или укинување на 
окружен суд може да'потекне од народен одбор на 
околија или град. 

Член 21 
••'Републичките врховни судови: 

решаваат кривични, граѓански и други предмети 
по повод редовните ги вонредните правни лекови; 

решаваат управни спорови во случаи предви-
дени со закон; 
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решаваат спорови за надлежност меѓу судовите 
и републичките органи на управата и меѓу судовите 
и народните одбори на територијата на народната 
република; 

вршат други работи одредени со закон. 
Член 22 

Врховниот суд на Автономната Покраина Војво-
дина ги врши на територијата на оваа покраина 
правата и должностите што му се дадени со овој за-
кон на републичкиот врховен суд. 

Врховниот суд на Автономната Покраина Вој-
водина ги решава споровите за надлежност меѓу 
судовите и покраинските органи на управата и меѓу 
судовите и народните одбори на територијата на 
Автономната Покраина Војводина. 

Член 23 
Републичките врховни судови и Врховниот суд 

на Автономната Покраина Војводина ги решаваат 
споровите *а надлежност во совет од тројца судии. 

Член 24 
Сојузниот врховен суд: 
решаЕ»а кривични, граѓански и други предмети 

во последен степен по повод редовните и вонред-
ните правни лекови; 

решава управни спорови во случаи предвидени 
со закон; 

ја оценува законитоста на правосилните реше-
нија од Врховниот воен суд и Врховниот стопански 
суд; 

решава спорови за надлежност меѓу судовите и 
сојузните органи на управата, меѓу редовните и вое-
ните судови и меѓу редовните-и стопанските судови; 

врши други работи одредени со закон. 

Член 25 
Кога ја оценува законитоста на правосилните 

решенија од Врховниот воен суд и кога ги решава 
споровите за надлежност меѓу редовните и воените 
судови, Сојузниот врховен суд решава во совет од 
пет члена од коишто претседателот на советот и два 
члена на советот се судии на Сојузниот врховен 
суд, а два члена судии на Врховниот воен суд што 
ќе ги одреди претседателот на тој суд. 

Кога ја оценува законитоста на правосилните 
решенија од Врховниот стопански суд и кзга ги 
решава споровите за надлежност меѓу редовните и 
стопанските судови, Сојузниот врховен суд решава 
во совет од пет члена од коишто претседателот на 
советот и два члена на советот се судии на Соју-
зниот врховен суд, а два члена судии на Врховниот 
стопански суд што ќе ги одреди претседателот на 
тој суд. 

Кога ги решава споровите за надлежност меѓу 
судовите и сојузните органи на управата Сојузниот 
врховен суд решава во совет од пет судии. 

Член 26 
Судските совети на повисоките судови имаат 

право и должност на пониските судови да им да-
ваат забелешки- за недостатоците во судењето што 
се забележени при решавањето за правните лекови. 

Ако овие недостатоци се појавуваат ка ј поголем 
број судови или ако се забележени недостатоци од 
поголемо значење претседателот на советот ќе го 
извести за тоа претседателот на судот кој може на 
сите или на некои пониски судови да им укаже на 
овие недостатоци. 

Правните сфаќања изразени во забелешките на 
судскиот совет или на претседателот на судот не 
се задолжителни за понискиот суд. 

2. Заседавала на судските одделенија и општи за-
седанија на врховните судови 

Член 27 
Сојузниот врховен суд, републичките врховни 

судови и Врховниот суд на Автономната Покраина 
Војводина решаваат во заседанија на судските 

одделенија и во општи заседанија за предметите 
што им се ставени во делокруг со закон. 

Заседанијата на судските одделенија се одржу-
ваат само во оние врховни судови во кои се фор-
мирани два или повеќе совети за решавање кри-
вични, граѓански или управни предмети. 

Општи заседанија се одржуваат во сите врхов-
ни судови. 

Врховниот суд на Народна Република Србија 
и Врховниот суд на Автономната Покраина Војво-
дина одржуваат заеднички општи заседанија и за-
еднички заседанија на соодветните одделенија на 
двата врховни суда во случаите предвидени со ово^ 
закон. 

Член 28 
На заседание на судско одделение се решава 

какво правно становиште ќе се земе по определено 
правно прашање. 

Член 29 
Заседанието на судското одделение го сочиву* 

ваат сите судии што влегуваат во состав на сове-
тите кои ги решаваат предметите од истата правна 
област. 

Претседател на заседанието на одделението е 
најстариот претседател на советот. 

За полноважно решавање е потребно да прису-
ствуваат сите членови на заседанието. Кога е по-
требно заседание на одделението да се свика итно, 
а еден или два члена се спречени да присуствуваат, 
претседателот на судот место нив ќе одреди за чле-
нови на заседанието судии од другите совети. 

Решенијата на заседанието на одделението се 
донесуваат со мнозинство гласови. При еднаква по-
делба на гласовите или кога сите членови на еден 
совет не го усвојуваат мислењето од мнозинството, 
предметот се упатува на решавање на општо за-
седа иче. 

Член 30 
Заседание на судското оддел ение ќе се свика 

кога ќе се утврди дека по некое правно прашање 
од судската пракса има несогласност во сфаќањата 
меѓу поодделни совети, или кога еден совет ќе реши: 
да отстапи од својата поранешна пракса или од 
правното сфаќање што го усвоиле сите совети. Во 
таков случај советот ќе го одложи донесувањето на 
решението по конкретниот предмет и правното пра-
шање ќе го изнесе пред заседание на судското од-
деление, известувајќи го претходно претседателот 
на судот кој може со обѕир на важноста на праша-
њето да реши за него да се расправи на општо за-
седание. 

Ако се утврди дека има несогласност во сфа-
ќањата по некое правно прашање меѓу поодделни 
совети, а решението по конкретниот предмет е веќе 
донесено, претседателот на врховниот суд може да 
го задржи упатувањето на таквото решение и да 
бара правното прашање да се расправи на заседа^ 
ние на одделението. Кога заседанието на одделе-
нието ќе земе становиште спротивно на решението 
од советот, претседателот на советот е должен пред-
метот, што бил повод да се закаже заседанието, да 
се изнесе пред советот на повторно решавање. 

Заседанието на одделението може да се свика 
по барање од претседателот на судот или од прет-
седателот на советот кога по повод конкретниот 
предмет треба да реши за правното прашање за 
кое советите уште не решавале. 

Член 31 
Заседанието на судското одделение го свикува 

неговиот претседател. 
Претседателот на заседанието одредува еден 

или повеќе судии кои ќе ги изнесат писмено пред-
лозите за решавање на правното прашање. Овие 
предлози треба да бидат упатени до членовите на 
заседанието на одделението најдоцна три дена пред 
да се одржи заседанието. 
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Член 32 
Правните сфаќања усвоени на заседанието на 

судското одделиле задолжителни се за советите што 
влегуваат во состав на заседанието на одделението. 

Член 33 
Ако сите членови на еден совет сметаат дека 

треба да отстапат од правното сфаќање усвоено на 
Заседанието на судското одделение, ќе побараат од 
претседателот на судот за тоа да се реши на општо 
заседание. 

Член 34 
Кога ќе се утврди дека има несогласност во 

сфаќањата по некое правно прашање од судската 
пракса меѓу советите на Врховниот суд на Народна 
Република Србија и советите на Врховниот суд на 
Автономната Покраина Војводина, претседателот на 
Врховниот суд на Народна Република Србија во 
согласност со претседателот на Врховниот суд на 
Автономната Покраина Војводина ќе свика заед-
ничко заседание на судските одделенија на двата 
врховни суда. 

Заедничкото заседание го сочинуваат членовите 
на соодветните совети на двата врховни суда. 

Со обѕир на важноста на прашањето по кое би 
требало да се расправа на заедничко заседание на 
одделенијата, претседателите на Врховниот суд на 
Народна Република Србија и на Врховниот суд на 
Автономната Покраина Војводина можат согласно 
да решат за спорното прашање да се реши во за-
едничко општо заседание. 

За работата на заедничкото заседание на суд-
ските одделенија на Врховниот суд на Народна Ре-
публика Србија и на Врховниот суд на Автономната 
Покраина Војводина согласно ќе се применуваат од-
редбите на членот 29 став 2—4, членот 30 став 2 и 3, 
членот 31 став 2 и членот 32 и 33 од овој закон. 

Член 35 
Општото заседание на врховниот суд го сочи-

нуваат претседателот и сите судии од тој суд. 
На општите заседаше ја им претседава претсе-

дателот на врховниот суд кого во случај на спрече-
ност го заменува судијата одреден со распоредот на 
работите 

За полноважно решавање е потребно да прису-
ствуваат најмалку две третини судии на врховниот 
суд. 

Решенијата се донесуваат со мнозинство гласови 
од сите судии на врховниот суд. 

Член 36 
На општото заседание врховниот суд: 
им укажува на надлежните органи на несогла-

сност на законите со Уставот; 
ги утврдува предлозите за донесување задол-

жителни толкувања на законите; 
поднесува образложени мислења за потребата 

од донесување или измена на закони и на други 
прописи; 

решава за случаите што се предвидени во овој 
или во друг закон. 

Општото заседание може да се свика и кога е 
потребно да се реши, заради осигурување един-
ствена примена на закон, по некое правно прашање 
за кое решава некој совет на врховниот суд. 

Член 37 
Општото заседание го свикува претседателот на 

врховниот суд. 
Претседателот на судот ќе одреди еден или по-

веќе судии кои според природата на предметот за 
кој ќе се решава ќе изработи реферат или нацрт на 
решението и ќе ги прибере сите податоци потребни 
за решавањето. 

Писмените реферати, нацртите на решенијата 
и другите потребни податоци мораат да се упатат 
до судиите на врховниот суд заедно со предлогот 
за дневниот ред најдоцна три дена пред да се одржи 
заседанието. Судијата што не се сложува со ре-
фератот или со нацртот на решението може пи-
смено да го изложи своето мислење кое претседате-
лот на судот ќе го упати до другите судии. 

Член 38 
Правните сфаќања усвоени на општо заседание 

задолжителни се за сите совети на врховниот суд 
и можат да се изменат само на ново општо засе-
дание 

Член 39 
За да се осигура единствена примена на зако-

ните на територијата на Народна Република Ср-
бија, Врховниот суд на Народна Република Србија и 
Врховниот суд на Автономната Покраина Војводина 
одржуваат заеднички општи заседанија. 

Заедничкото општо заседание го свикува прет-
седателот на Врховниот суд на Народна Република 
Србија по своја иницијатива или по барање од прет-
седателот на Врховниот суд на Автономната Покра-
ина Војводина. 

На заедничкото општо заседание му претседа-
ва претседателот на Врховниот суд на Народна Ре-
публика Србија, а кога е тој отсутен претседателот 
на Врховниот суд на Автономната Покраина Вој-
водина. 

Одредбите на членот 35 став 3 и 4, членот 37 
став 2 и 3 и на членот 38 важат и за заедничките 
општи заседали ја. 

Член 40 
Кога претседателот на Сојузниот врховен суд 

ќе утврди дека по важни прашања од примената на 
правото судската пракса не е уедначена или дека 
по повод примената на закон треба однапред да се 
земе одредено становиште, закажува проширено оп-
што заседание на Сојузниот врховен суд во чиј со-
став влегуваат покрај претседателот и судиите на 
Сојузниот врховен суд и претставник на републи-
чкиот врховен суд, односно на Врховниот суд на 
Автономната Покраина Војводина. 

На проширеното општо заседание на Сојузниот 
врховен суд може да се донесе начелно мислење по 
прашањето што е ставено на дневен ред. 

За одржување проширено општо заседание по-
требно е да присуствуваат најмалку две третини 
судии на Сојузниот врховен суд и сите претставници 
на републичките врховни судови, односно на Врхов-
ниот суд на Автономната Покраина Војводина. На-
челните мислења се донесуваат со мнозинство гла-
сови од присутните членови. 

Член 41 
Предлог за свикување проширено општо засе-

дание на Сојузниот врховен суд може да даде секој 
претседател на врховниот суд. Ако претседателот 
на Сојузниот врховен суд не го усвои предлогот за 
свикување проширено општо заседание ќе го изве-
сти за тоа Јпретседателот што го дал предлогот и ќе 
му ги соопшти разлозите што го раководеле да не 
го усвои предлогот. Ако претседателот на репу-
бличкиот врховен суд односно претседателот на 
Врховниот суд на Автономната Покраина Војводи-
на остане при својот предлог, претседателот на Со-
јузниот врховен: суд е должен да закаже прошире-
но општо заседание. 

Член 42 
Претседателот на Сојузниот врховен суд пред 

да го закаже проширеното општо заседание ќе одре-
ди еден или двајца референти по прашањата што ќе 
се расправаат на заседанието. Референти можат да 
бидат претставниците на републичките врховни су-
дови односно на Врховниот суд на Автономната По-
краина Војводина или судиите на Сојузниот врхо-
вен суд. 

Писмениот реферат со дневниот ред ќе се упати 
до членовите на проширеното општо заседание нај-
доцна осум дена пред да се одржи заседанието. 

Член 43 
Мислењата изнесени на заседанието и решени-

јата што се донесени се внесуваат во записник. 
Секој член на заседанието што не се согласил 

со решението ќе го приложи кон записников писме-
но своето одвоено мислење. 
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Член 44 
Сојузниот врховен суд го осигурува објавува-

њето на поважните решенија на врховните судови. 
Во заирката на решенијата по правило се обја-

вуваат одвоените мислења дадени на заседанијата 
на судските одделенија или на општите заседанија. 

Член 45 
Во врховните судови задолжително се води еви-

денција на судската пракса. 
Упатства за водење евиденција на ознаката 

пракса донесува Сојузниот врховен суд. 

Г Л А В А Н , 

ИЗБИРАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД, НА СУДИИ 
' И СУДИИ ПОРОТНИЦИ 

Член 46 
За судија може да биде избран државјанин на 

Федеративна Народна Република Југославија кој-
ги исполнува општите услови за прием во државна 
служба, кој има завршен правен факултет и кој не 
бил осудуван поради кривично дело кое го прави 
морално неподобен за вршење на судиска должност. 

Лицето што се избира за судија на околиски или 
окружен суд мора да има положен судиски или 
адвокатски испит. По исклучок за судија на око-
лиски или окружен суд може да биде избрано и 
лице што не положило судиски односно адвокатски 
испит, но кое има најмалку три години пракса на 
правни работи. Такво лице не може да остане на 
судиска должност ако во срок од една година по 
избирањето не го положи овој испит. 

Судија на врховен суд се избира меѓу истакна-
тите судии или истакнатите правници, што по за-
вршениот правен факултет имаат поминато десет 
години во судска пракса или на други правни ра-
боти. За судија на Сојузниот врховен суд оваа 
пракса изнесува најмалку дванаесет години. 

Професорите по право на факултет можат да 
бидат избирачи за судии на сите судови иако не ги 
исполнуваат условите од ставот 2 и 3 на овој член. 

Член 47 
За судија поротник може да биде избиран др-

жавјанин на Федеративна Народна Република Ју-
гославија кој н а п о л н и ^ . к о ј не е осудуван 
поради* кривично дело кое го прави морално непо-
добен за вршење на судиска должност и кој е спо-
собен да врши судиска должност. ^ 

Член 48 
За судија на одреден суд не може да биде из-

бирано лице што веќе на избраниот судија од исти-
от суд му е брачен другар, роднина во права линија 
или роднина во странична линија до втор степен. 

Во ист суд може да биде избрано за судија по-
ротник лице што на судијата или на судијата по-
ротник му е брачен другар или со него е во однос 
ца роднинство од претходниот став, но во таков 
Случај овие лица не можат да судат во ист совет. 

Член 49 
Судиите на Сојузниот врховен суд ги избира Со-

јузната народна скупштина. 
Судиите на републичките врховни, судови и на 

Врховниот суд на Автономната Покраина Војводи-
на ги избираат републичките народни собранија од-
носно Народната скупштина на Автономната Покра-
ина Војводина. 

Судиите на окружните судови ги избираат ре-
публичките народни собранија. Народната скупшти-
на на Автономната Покраина Војводина односно 
Народниот одбор на Автономната Косовско-мето-
хиска Област. 

Судиите поротници на окружните судови ги из-
бираат народните одбори на околиите и градовите 
од подрачјето на окружниот суд. За судија поротник 
€ избран кандидатот што е избран во сите народни 
одбори на околиите и градовите од подрачјето на 
окружниот суд. 

Судиите и судиите поротници на околиски суд 
ги избира народниот одбор на околијата односно , 
градот. Ако територијалната надлежност на око-
лискиот суд опфаќа подрачје на народен одбор на 
околија и град, изборот го вршат двата народни од-
бора. За судија или судија поротник се смета дека 
е избран оној кандидат што е избран во двата на-
родни одбора. 

Член 50 
Судиите на врховните и окружните судови се 

избираат по предлог од надлежните извршни совети 
или од одреден број народни пратеници односно 
одборници по постапката што е одредена со пра-
вилникот за работа. 

Списокот на кандидати за избирање судии на 
окружен суд го испраќа до извршниот совет орга-
нот на управата за правосудни работи, откога прет-
ходно ќе прибави мислење од комисијата за избори 
на народните одбори на околиите и градовите од 
подрачјето на окружниот суд, како и мислење од 
претседателот на врховниот суд Јна народната репу-
блика односно од претседателот на Врховниот суд 
на Автономната Покраина Војводина. 

Судиите на околиски судови се избираат од 
списокот на кандидатите што го составува органот 
на управата за правосудни работи. Иницијатива за 
изборот на судии на околиските судови може да 
дојде од комисијата за избори на народните одбори 
или од народните одборници, како и од претседа-
телот на окружниот суд. 

Со свое решение околискиот односно градскиот 
народен одбор ги усвојува или отфрлува предло-
жените кандидати. 

Член 51 
Предлог за робио ање судии поротници на окру-

жни судови поднесува комисија составена од прет-
ставниците на народните одбори од подрачјето на 
окружниот суд и од претставникот на органот на 
управата за правосудни работи кој е претседател 
на комисијата. 

Предлог за избор на судии поротници на око-
лиските судови го составуваат комисиите за избори 
на народните одбори откога претходно ќе прибават 
мислење од претседателот на околискиот суд. 

Со свое решение народните одбори ги усвоју-
ваат или отфрлуваат предложените кандидати, 

Член 52 
Пред да стапат на должност судијата и судијата 

поротник ја даваат оваа изјава: 
„Свечено изјавувам дека во својата работа ќе 

се придржувам за Уставот и законите, дека дол-
жноста на судија ќе ја вршам совесно и непристра-
сно и дека ќе го пазам социјалистичкиот строј на 
Федеративна Народна Република Југославија.4' 

Претседателите и судиите на врховните судови 
ова изјава ја даваат пред претседателот на народ-
ното собрание што ги избрало, претседателите на 
окружните судови пред претседателот на републич-
киот врховен суд односно на Врховниот суд на 
Автономната Покраина Војводина, претседателите 
на околиските судови судиите и судиите поротници 
на окружните судови пред претседателот на окру-
жниот суд, а судиите и судиите поротници на око-
лиските судови пред претседателот на околискиот 
суд. 

Член 53 
Судиите ја вршат судиската должност додека 

не ќе бидат разрешени или додека службата не ќе 
им престане по силата на закон. 

Судиите поротници се избираат на време оЈГдве] 
години и ја вршат должноста додева не ќе бидЈрм 
разрешени. 

Член 54 
Бројот на судиите во околиските судови го 

Определуваат по предлог од органот на управата 
за правосудни работи републичките извршни совети, 
во Автономната Покраина Војводина Покраинскиот 
извршен совет, а во Автономната Косовско-мет«*-
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хиска Област Извршниот совет на Обласниот одбор. 
Бројот на судиите во другите судови го определу-
ваат претставничките тела што ги избираат. 

Бројот на судиите поротници во околиските су-
дови го определуваат народните одбори што ги из-
бираат по предлог од органот на управата за пра-
восудни работи. Бројот на судиите поротници во 
окружните судови го определуваат комисиите над-
лежни за давање предлог за избор на судии по-
ротници на окружните судови (член 51) по приба-
вено мислење од претседателот на окружниот суд. 

Член 55 
Одредбите што важат за избирање судија важат 

и за избирање претседател на суд. 

Г Л А В А III 
ПОЛОЖБА НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ 

ПОРОТНИЦИ 
1. Права и должности 

Член 56 
Судијата и судијата поротник се слободни во 

изнесувањето на мислење по сите прашања во чие 
решавање учествуваат. 

Судијата и судијата поротник не можат да бидат 
земени на одговорност за дадениот глас, освен ако 
се утврди дека со дадениот глас сториле кривично 
дело. 

Член 57 
Судијата и судијата поротник на околиски или 

иа окружен суд це можат да бидат притворени ниту 
ставени во истражен затвор поради кривично дело 
сторено во вршењето на судиската должност без 
одобрение од дисциплинскиот совет на републич-
киот врховен суд односно на Врховниот суд на 
Автономната Покраина Војводина, а судијата на 
врховниот суд без одобрение од надлежниот извр-
шен совет. 

Член 58 
Судијата и судијата поротник ја вршат суди-

! ската должност според законот и според својата 
совест. 

Влијаење^ па судија и судија поротник за да 
донесат незаконито решение и злоупотребата на 
судиската должност се казнуваат според законот 
како кривично дело. 

Член 59 
Судије.тг и судијата поротник ја вргтат суди-

ската долх.чсст во судот во кој се избрани. 
Судиите па околиските и окружните судови мо-

жат да бидат времено упатени на работа во друг 
суд најмногу два месеци, а по своја согласност на ј -
многу до шест месеци во една календарска година. 

Времено упатување на работа во друг суд се 
врши само ако поради спреченоста или изземањето 
на судиите или поради други важни разлози доаѓа 
во прашање редовното вршење на работите во тој 
суд. 

Во околиски суд може времено да биде упатен 
на работа судија на окружен суд или судија на 
околиски суд од подрачјето на ист окружен суд, а 
во окружен суд издата ага околиски суд од подрачје-
то на окружниот суд. 

Решение за времено упатување судијата на ра-
бота донесува претседателов на окружниот суд. Ре-
шението се испраќа и до органот на управата за 
правосудни работи. 

Член 60 
Судијата и судијата поротник се грижат граѓа-

ните, организациите и установете да дојдат што по-
скоро до остварувањето на правата што се ^ча -
сни со закон. 

Тие се должни сестрано да ги испитаат окол-
ностите и да ги утврдат фактите од кои зависи до-
несувањето на законито р 1 _гение. 

Судијата ги врши и работите на судската упра-
ва ако со распоредот на работите му е определена 
оваа должност во судот. 

Член 61 
Судијата и судијата поротник не можат да 

учествуваат во судењето ако има разлози поради 
кои според законот настапува нивно изземање. Тие 
се должни да ги соопштат овие разлози штом ќе 
разберат за нив. 

Член 62 
Со денот на стапувањето на должност судијата 

се здобива со правото не плата која му припаѓа како 
на судија според прописите што постојат. 

Судијата ги има сите права што им припаѓаат 
на државните службеници. 

Платите на судиите се определуваат со сојузна 
прописи. 

Член 63 
Судијата не може да врши должности ниту да 

се занимава со работи што не се во согласност со 
неговата функција или што би му пречеле да ја 
врши должноста на судија или би ја довеле во со-
мнение неговата непристрасност. 

" За секоја должност или работа што ќе ја врши 
судијата е должен да го извести претседателот ца 
судот. Ако постои сомнение дали се во прашање 
дозволени должности или работи решава претседа-
телот на републичкиот врховен суд односно претсе-
дателот на Врховниот суд на Автономната Покраина 
Војводина за сите судии во народната република. 
односно во Автономната Покраина Војводина а 
претседателот на Сојузниот врховен суд за судиите 
на тој суд. 

Член 64 
Судијата поротник е должен да се одзове на 

поканата за судење. Во случај на спреченост тој е 
должен на време да го извести за теа претседателот 
на судот. 

Член 65 
Должноста на судијата поротник е почесна и но 

правило бесплатна. 
На судиите поротници им припаѓа надоместување 

на трошоците сторени поради вршењето на судиската 
должност и надоместување на изгубената заработка, 
за што поблиски прописи донесуваат републичките 
извршни совети. 

Трошоците сторени поради вршењето на суди-
ската должност може да се одредат паушално. 

2. Одговорност 
Член бб 

За кривичните дела што ќе ги сторат во врше-
њето на судиската должност или вон неа судијата и 
судијата поротник одговараат пред надлежниот суд. 

Член 67 
Судијата и судијата поротник одговараат за ште-

тата што ќе и' ја сторат на државата со својата неза-
конита работа. 

Државата одговара за штетата што судијата или 
судијата поротник со својата незаконита работа ќе 
им ја стори на граѓаните или на правните лица. 

Ако државата е правосилно осудена да го плати 
надоместувањето на штетата, може од судијата или 
од судијата поротник да бара да го надомести она, 
што е исплатено само ако штетата е предизвикана 
намерно или од голема невнимателност. 

Барањето за надоместување на штетата поради 
незаконита работа на судија или на судија порот-
ник застарува за една година од денот кога оштете-
ниот разбрал за штетата, а во секој случај за три 
години од денот кога настанала штетата. 

Барањето на државата да бара од судија или од 
судија поротник да го надомести она што е исплатено 
застанува за шест месеци од денот на извршената 
исплата. 

Член 68 
За повреди на должноста или угледот на суди-* 

ската служба претседателите и судиите на околи-
ските и окружните судови одговараат дисциплинска. 



Среда, 21 јули 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

Член 69 
Пред да се започне дисциплинската постапка 

претседателот на судот може да го повика судијата 
писмено да го изнесе објаснението за своите по-
стапки. 

Оза објаснение можат да го бараат и претседа-
телите на повисоките судови од претседателите и су-
диите на судовите од подрачјето на повисокиот суд. 

Ако е во прашање повреда на должноста на ред-
ното работење во судот, извршување задачите на 
судската управа или повреда на угледот на суди-
ската служба, објаснение може да бара од претсе-
дателите и од судиите на околиските и окружните 
судови и органот на управата за правосудни работи. 

Член 70 
- За повреди на должноста или угледот на су-

диската служба на претседателите и на судиите на 
околиските и окружните судови можат да им се из-
речат овие дисциплински мерки: 

писмена опомена, 
писмен укор. 
Претседателот на судот или судијата на којшто 

во текот на една година му се изречени две дисци-
плински мерки од коишто една е писмен укор не 
може да напредува во повисок платен разред киту 
да биде избран за судија на повисок суд за време 
од две години од денот кога е изречена последната 
^гсциплинска мерка. 

Член 71 
Постапката за изрекнување дисциплинските 

мерки спрема судиите на околиските и окружните 
судови се започнува по предлог од претседателите на 
тие судови, а против претседателите на околиските 
судови по предлог од претседателот на окружниот 
суд. Претседателите на врховните судови можат да 
започнат постапка против секој претседател или су-
дија не околиски и окружен суд од подрачјето на 
врховниот суд. 

Предлог за започнување постапка може да даде 
v органот на управата за правосудни работи. 

Член 72 
Дисциплинските мерки ги изрекнува дисциплин-

скиот совет на врховниот суд на народната репу-
блика односно на Врховниот суд на Автономната 
Покраина Војводина. 

Дисциплинскиот совет е составен од тројца судии 
што се определуваат со распоредот на работите. 

Дисциплинскиот совет решава во не јавно засе-
дание. 

Член 73 
Пред да го донесе решението дисциплинскиот 

совет ќе побара од' судијата писмено да ја изнесе 
својата одбрана доколку тоа не е сторено порано 
(член 69), а може да го одреди претседателот на су-
дот или судија кој ќе спроведе потребни извиди. 

Дисциплинскиот совет ќе го повика судијата да 
ја изнесе својата одбрана пред советот, ако го побара 
тој тоа или кога е потребно тоа за да се утврди не-
говата одговорност. 

Член 74 
Дисциплинскиот совет со решение го одбива 

иле влогот за изрежување дисциплинска мерка или 
ја порекнува дисциплинската мерка. 

Решението од дисциплинскиот совет е право-
силно 

Во решението од дисциплинскиот совет ќе се из-
рече на кого паѓаат трошоците на постапката. 

Ако предлогот за изрекнување дисциплинска 
мерка е одбиен, на судијата што бил повикан пред 
дисциплинскиот совет ќе му се надоместат патните 
трошоци од буџетските средства. 

Ако е изречена дисциплинска мерка, дисциплин-
скиот совет може да реши сите трошоци или еден 
дел да падне на товар на буџетските средства 

Член 75 
Дисциплинските мерки не можат да се изречат 

ако поминало повеќе од една година од денот кога е 
сторена повредата на должноста или угледот на су-
диската служба. 

Г Л А В А IV 
РАЗРЕШУВАЊЕ, ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА И 
ОТСТРАНУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ НА СУДОВИТЕ, СУДИИТЕ И СУДИИТЕ 

ПОРОТНИЦИ 

1. Разрешување 

Член 76 
Судијата и судијата поротник можат да Ѕидат 

разрешени од судиската должност само во случаите 
и во постапката што ја одредува овој закон. 

Член 77 
Судиите и судиите поротници ги разрешува прет-

ставничкото тело што ги избрало. 
Ако за разрешувањето се надлежни повеќе на-

родни одбори, судијата или судијата поротник ќе 
се смета како разрешен ако е разрешен во еден од 
тие народни одбори. 

Член 78 
Судијата ќе биде разрешен: 
кога самиот ќе побара да биде разрешен, 
кога по своја согласност ќе биде избран во дру? 

суд или назначен на друга должност, 
кош ќе се утврди дека не е во можност да ја 

врши судиската должност поради стручна неспособ-
ност или морална неподобност. 

Со изборот на судијата во повисок суд судијата 
се смета како разрешен во понискиот суд. 

Член 79 
Судијата поротник ќе биде разрешен: 
кога самиот ќе побара да биде разрешен, 
кога ќе се утврди дека не е во можност да ја 

врши- судиската должност поради неспособност или 
морална неподобност, 

кош ќе се утврди дека нередно ја врши судиската 
должност. 

Судијата поротник се смета како разрешен ако 
по истекот на времето за кое е избран не ќе биде 
избран повторно. 

Член 80 
Кога судијата или судијата пор ст:: их ќе побара 

да биде разрешен, претседателот на су;;от ќе го ис-
прати неговото барање до претставничкото тело што 
го избрало преку органот на управата за правосудни 
работи. 

Член 81 
Кога судијата е избран во друг суд или назначен 

на нова должност, органот на управата за право-
судни работи ќе го извести за тоа претставничкото 
тело за да донесе решение за разрешувањето. 

Судијата не може да стапи на новата должност 
пред да биде разрешен. 

Член 82 
Предлог за разрешување судија поротник поради 

нередно вршење на судиската должност поднесува 
претседателот на судот преку органот на управата 
за правосудни работи. 

Член 83 
Предлог за разрешување судија на врховен и 

окружен суд поради неспособност или морална не-
подобност поднесуваат до народните собранија над-
лежните извршни совети или определен број прате-
ници по постапката определена со правилникот з& 
работа на собранието. 
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Предлог за разрешување судија на окружен суд 
од подрачјето на Автономната Косовско-метохиска 
Област поднесува до Народниот одбор на оваа област 
органот на управата за правосудни работи или опре-
делен број одборници на овој одбор по постапката 
•определена со правилникот за работа на одборот. 

Предлог за разрешување судија на околиски суд 
поради неспособност или морална неподобност под-
несуваат органите на управата за правосудни работи 
или определен број одборници по постапката опре-
делена со статутот на народниот одбор. 

Член 84 
Предлог за разрешување судии поротници на 

околиски и окружни судови поради неспособност или 
морална неподобност поднесува комисијата за из-
бори на народниот одбор, десет народни саборници 
или органот на управата за правосудни работ 

Член 85 
Иницијатива за разрешување судија на окружен 

суд поради неспособност или морална неподобност 
можат да дадат и народните одбори на око ли јата или 
градот од подрачјето на окружниот суд. 

Оваа иницијатива се упатува до органот на упра-
вата за правосудни работи кој ќе го извести за тоа 
претставничкото тело преку извршниот совет со 
своето мислење за истакнатите разложи за разрешу-
вањето. Ако судијата не дал своја изјава за разло-
зите за разрешувањето, органот на управата за 
правосудни работи претходно ќе ја прибави оваа 
изјава. 

Член 86 
Предлог за разрешување поради неспособност 

или морална неподобност не може да се поднесе ако 
судијата или судијата поротник не бил повикан да 
се изјасни за разлозите за разрешувањето. 

Член 87 
Предлогот за разрешување судија и судија по-

ротник поради неспособност или морална неподоб-
ност претходно се разгледува во одборот за избори 
на народните собранија односно во комисијата за 
избори на народните одбори. 

Одборот односно комисијата за избори ќе испита 
дали има разлози за разрешувањето. Тие можат да 
побараат од органот на управата за правосудни ра-
боти да ги провери фактите што се изнесуваат во 
предлогот. 

Ако предлогот за разрешување на судија или 
судија поротник го дале народните одборници, тој 
предлог претходно се упатува до органот на упра-
вата за правосудни работи, којшто, откога ќе го 
испита случајот и ќе прибави изјава од лицето чие 
разрешување се бара за разлозите за разрешување-
то, ќе му го врати предлогот на народниот одбор со 
свое мислење. Мислењето на органот на управата 
за правосудни работи односно предлогот на тој ор-
ган за разрешување, како и изјавата од судијата 
односно од судијата поротник чие разрешување се 
бара ќе се прочита на заседанието на народниот 
одбор на почетокот на претресот за предлогот за 
разрешувањето. 

Член 88 
Решенијата на народните одбори за разрешува-

ње судии и судии поротници се подложни на оценка 
за законитоста по одредбите од Уставот и законите. 

Член 89 
•Кога ќе се донесе решение за укинување на не-

кој околиски или окружен суд (член 18 и 20), судиите 
и судиите поротници на тој суд се сметаат како 
разрешени. 

Ако е потребно да се намали бројот на судиите 
или судиите поротници во еден суд (член 54), над-
лежното претставничко тело ќе разреши определен 

број судии односно судии поротници. 

Член 90 
Разрешениот судија на Сојузниот врховен суд 

му се става на расположение на Сојузниот извршен 
совет, а судиите на. другите судови на органот на 
управата за правосудни работи, доколку не е во 
прашање разрешување по барање од судијата одно-
сно разрешување поради заминување на нова дол-
жност. 

Работниот однос на разрешените судии ќе се 
расправи по општите прописи што важат за др-
жавните службеници како и по посебните прописи 
за судиите. 

2. Престанок на службата 
Член 91 

На судијата му престанува службата по силата 
на закон: 

кога ќе се утврди дека нема услови да биде из-
биран за судија, 

кога ќе биде осуден поради кривично дело кое 
го прави морално неподобен за вршење на судиска 
должност. 

кога ќе биде повикан да го отслужи задолжител-
ниот воен срок, 

кога ќе наполни 70 години старост. 

Член 92 
Постоењето на условите од претходниот член го 

утврдуваат за судиите на Сојузниот врховен суд 
Сојузниот извршен совет, а за судиите на врховните 
судови на народните републики или на Врховниот 
суд на Автономната Покраина Војводина — репу-
бличкиот извршен совет, односно Покраинскиот из-
вршен совет. * 

За судиите на окружни и околиски судови по-
стоењето на овие услови го утврдуваат органите на 
управата за правосудни работи. 

Против сите решенија за престанок на службата 
може да се води управен спор пред Сојузниот врхо-
вен суд. 

3. Отстранување од должноста 
Член 93 

Судија ќе се отстрани од должност ако против 
него е отворена истрага или е ставен во притвор или 
во истражен затвор. 

Судија може да биде отстранет од должноста ако 
е даден предлог за негово разрешување поради 
стручна неспособност или морална неподобност. 

Во случаите од ст. 1 решенијата за отстранување 
ги донесува за судиите претседателот на судот, а за 
претседателот на судот претседателот на повисокиот 
суд. Во случаите од ст. 2 решенијата за отстрану-
вање ги донесува за претседателите и судиите на око-
лиските судови органот на управата за правосудни 
работи, а за претседателите и судиите на другите 
судови надлежниот извршен совет. 

Во поглед на принадлежностите на судиите от-
странети од должноста важат прописите за држав-
ните службеници. 

Член 94 
Ако против судија поротник е отворена истрага 

или е даден предлог за негово разрешување, претсе-
дателот на судот нема да го поканува судијата по-
ротник да ја врши должноста додека не ќе се за-
врши кривичната постапка односно постапката за 
разрешување. 

Член 95 
Одредбите што важат за разрешувањето на су-

дија, за престанок на службата и за неговото отстра-
нување од должност важат и за претседателот на 
судот. 
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Г Л А В А V , 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ ВО СУДОТ И КАНЦЕ-
ЛАРИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 96 
Стручни соработници во судот се: 
судиски приправници, 
референти, 
секретари. 

Член 97 
Стручните соработници во судот им помагаат на 

судиите и се оспособуваат за судиска должност. 

Член 98 
За судиски приправник може да биде назначе-

но лице што завршило правен факултет и кое ги 
исполнува другите услови за стапување во државна 
служба. 

Приправниците се назначуваат во околиски и 
окружни судови и постепено се распоредуваат на 
сите работи за да се здобијат со пракса од сите 
области на судската работа. 

Приправниците можат да се упатат на вежба 
во стопански суд и во јавно обвинителство. 

Член 99 
Приправничката пракса трае три години. При-

правникот {се здобива со правото да полага судиски 
испит откога ќе наполни две години приправничка 
пракса. 

По положениот судиски испит и завршената при-
правничка пракса приправникот се назначува за ре-
ферент. 

Лицата што положиле адвокатски испит се на-
с о ч у в а а т веднаш за референти. 

За референти можат да бидат назначени и лица 
што не положиле судиски испит, ако завршиле пра-
вен факултет, поминале три години на правни ра-
боти и положиле стручен испит. 

Член 100 
Сојузниот извршен совет ќе пропише поблиски 

услови за полагање судиски испит, програма и начин 
за полагање на овој испит и под кои услови наполно 
или деломично, ќе се изедначат со судискиот испит 
стручните испити од правната струка положени до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 101 
Референти можат да се назначуваат во сите 

судови. 
Тие можат да бидат задржани подолго време во 

поодделни судски совети или на определени судски 
работи. 

На референтне, покрај работите што ги вршат 
приправниците во судот, може да им се довери са-
мостојно да земаат на записник тужби, предлози и 
други поднесци и изјави од странки во постапката. 

Член 102 
Секретари можат да бидат назначени само во 

врховните судови. 
За секретар може да биде назначено лице што 

по завршениот правен факултет поминало осум го-
дини на пракса во суд или на други правни работи 
и кое положило судиски или адвокатски испит. 

Секретарите по правило се назначуваат меѓу су-
диите на околиските и окружните судови или рефе-
рентите во судовите. 

Секретарите им помагаат на судиите во изучува-
њето на правните прашања и изработуваат нацрти на 
решенијата на советите на врховните судови. На 
нив може да им се довери и водење на евиденција-
та на судската пракса. 
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Член 103 
Приправниците и референтите во околиските и 

окружните судови ги назначува по иницијатива од 
претседателите на судовите или по сопствена иници-
јатива органот на управата за правосудни работи. 

Секретарите во Сојузниот врховен суд ги назна-
чува претседателот на тој суд, а секретарите и ре-
ф е р е н т н е во другите врховни судови органот на 
управата за правосудни работи по предлог од прет-
седателот на врховниот суд. 

Член 104 
Во судовите има потребен број земјишно-кни-

жни, канцелариски и помошни службеници. 
Во околиските судови може да има и судски из-

вршители. 
Канцелариските и помошните службеници во Со-

јузниот врховен суд ги назначува претседателот на 
тој суд а во другите судови или органот на управата 
за правосудни работи или претседателите на судо-
вите. Поблиски одредби за тоа донесуваат републич-
ките извршни совети. 

I 
Член 105 

На стручните соработници во" судот, земјишно-
книжните, канцелариските и помошните службеници 
се применуваат прописите што важат за државниве 
службеници, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Г Л А В А VI 

СУДСКА УПРАВА 

Член 106 
Судската управа ги осигурува условите за рабо-

тењето на судовите. 
Во делокругот на судската управа спаѓаат осо-

бено овие работи: 
грижи работите во судот да се вршат редно и на 

време, 
решавање кадровски и персонални прашања на 

судиите, судиите поротници, стручните соработници, 
земјишно-книжните, канцелариските и на помошки-
службеници, 

повикување судии поротници, 
организирање на работењето во судот, 
служба на судската писарница, 
статистичка служба, 

.одредување постојани вештаци, 
грижи за вршењето на работите на меѓународ-

ната правна помош, 
составање претсметка на приходите и расходите, 

извршување на претсметката и контрола над нејзи- « 
ното извршување, 

грижи за правилната наплата на судските такси, 
осигурување »на судските депозити, 
работи за сместување на судот, набавување ин-

вентар и канцелариски материјал, 
управување со судските згради и со инвентарот. 

Член 107 
Работите на судската управа ги вршат органите 

на управата за правосудни работи и претседателите 
на судовите. 

Претседателот на судот ги врши работите ка 
судската управа во судот. Тој може вршењето на 
поодделни работи на судската управа да им го дове-
ри на судиите, стручните соработници на судот и нз 
канцелариските службеници. 

Член 108 
Работите и овластени јата што со овој закон им 

се дадеви на органите на управата за првосудни ра-
боти ги вршат републичките секретариј ати за пра-
восудна управа. 

Сојузниот извршен совет се грижи за спроведу-
вањето на единствените начела на правосудната 
управа. 
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Со закон на Народна Република Србија ќе се 
одреди кои работи и овластенија ќе ги вршат покра-
инските органи на управата за правосудни работи 
и каков е односот на тие органи спрема органите на 
управата за правосудни работи на Народна Републи-
ка Србија. 

Член 109 
Доколку со овој закон или со други прописи не 

е определено поинаку, надзор над правилното вр-
шење на работите на судската управа вршат орга-
ните на управата за правосудни работи. 

Овие органи можат да бараат извештаи од сите 
судови на определено подрачје и да даваат упат-
ства за правилно вршење на работите на судската 
управа. 

Член НО 
Органите на управата за правосудни работи 

вршат надзор над работите на судската управа 
непосредно или преку претседателите на повисо-
ките судови. 

Овие органи можат да ги овластат претседате-
лите на повисоките судови да извршат во граници-
те на упатствата преглед на работењето во пониски-
те судови во работите на судската управа. Претсе-
дателите на повисоките су\ :ви поднесуваат изве-
штаи за извршениот преглед. 

Член 111 
На почетокот на годината во секој суд се одре-

дува со распоредот на работите кои работи ќе 
вршат поодделни судии и службеници во судот. 

Распоредот на работите врховните судови се 
одредува на општо зассдадле, а во окружните и 
околиските судови р^сггссггст а:> работите го одре-
дува претседателот ка судот Ev> е« гласност со су-
диите. 

Распоредот на работете г-пжз ца се менува во 
текот на годината IIJ мачниот предвиден во прет-
ходниот став. 

Ч.сег. 3i2 
Распоредот на судиите поротници и нивното 

повикување на должност го пр ши претседателот на 
судот. 

Судиите поротници се повикуваат на должност 
повремено и по утврдениот распоред. 

Претседателите на судовите можат да одредат 
поодделни судии поротници да учествуваат во су-
дењето на одредени видови предмети, ако со обѕир 
на нивното стручно знаење и искуство таквиот ра-
според би придонел кон подобро решавање на пред-
метите. 

Без обѕир на утврдениот распоред на повику-
вањето, судиите поротници можат да се повикуваат 
на должност во итни случаи како и кога се продол-
жува судењето во кое учествувале. 

Член 113 
Секој суд има свој службен назив. 
На секоја зграда во која е сместен судот мора 

да биде истакнат натпис кој го содржи називот на 
судот. 

Секој суд има свој печат, кој мора да го содржи 
називот па судот како и грбот на народната репу-
блика. Печатот на Сојузниот врховен суд го содржи 
грбот на Федеративна Народна Република Југосла-
вија. 

Член 114 
•Прав! лата за внатрешното работење во околи-

ските и окружните судови ги донесуваат републич-
ките извршни совети по претходна согласност од 
Сојузине! извршен совет. Врховните судови сами 
донесуваат правила за своето внатрешно работење 
што ги потврдува С/»\-зниот извршен совет. Со овие 
правила ќе се одреди особено начинот за давање 
правна помош на граѓаните во судот и вон седиштето 
на судот, распоредот на работите во судот, работе-
њето на судската писарница, начинот за водење 
судски регистри и други помошни книги, формата 
на судските покани и на, другите обрасци, постапу-
вањето со судските списи како и материјалното и 
паричното работење во судот. 

Член 115 
Претсметката на приходите и расходите на Со-

јузниот врховен суд влегува во состав на сојузниот 
буџет, а претсметката на приходите и расходите на 
другите судови во состав на републичките буџети 
односно на буџетот на Автономната Покраина Вој-
водина, доколку со Законот за буџетот на народна-
та република не е определено поинаку за околиски-
те судови. 

Г Л А В А VII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член Иб 
Додека републичките народни собранија не кз 

одредат поинаку, лицата што ќе се најдат на суди-
ска должност ка денот на влегувањето во сила на 
овој закон остануваат да ја вршат оваа должност, 
иако не ги исполнуваат условите од членот 46 на 
овој закон во поглед на школското образование, 
потребната пракса и положениот судиски испит. 

До крајот на 1956 година по исклучок можат да 
се избираат за судии и лица што не ги исполнуваат 
условите од членот 46-на овој закон во поглед на 
шхолското образование, потребната пракса и поло-
жениот судиски испит. 

Член 117 
Судиите и судиите поротници избрани по до-

сегашните прописи остануваат ка должност и по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Изборот на судиите поротгици по одредбите од 
овој закон ќе се изврши во срок од една година по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 118 
Ако во истиот, суд се избрани судии што се 

брачни другари или се во роднинство во права ли-
нија или во странична линија до втор степен, над-
лежното претставничко тело ќе го разреши едниот 
од судиите во срок од еден месец по влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 119 
По исклучок од одредбата на членот 102 од овој 

закон, лицата што на денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе се најдат на должноста секре-
тари на врховните судови можат да останат како 
секретари ако имаат осум години пракса во суд 
или на други правни работи и положен стручен: 
испит. 

Како секретари можат да останат и оние лица 
што немаат положен стручен испит ако бидат осло-
бодени од полагањето она судискиот испит. Ако овие 
лица се наоѓаат на должност во С О Ј У З Н И О Т врховен 
суд, решението за ослободување од полагањето на 
судискиот испит го донесува претседателот на тој 
суд, а во другите врховни судови органот на упра-
вата за правосудни работи по предлог од претседа-
телите на тие судови. 

Член 120 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за уредување на народните 
судови од 21 јуни 1946 година со сите измени и до-
полненија. 

По исклучок од претходниот стг\ч, додека не се 
донесе Законот за процесната, вонпроцесната и из-
вршната постапка во тие постапки ќе се примену-
ваат одредбите на членот 10 до 14, 40 и 49 од Зако-
нот за уредување на народните судови, како и од-
редбите на членот 51, чл. 56, точ. г) и членот 62 точ„ 
в) на истиот закон за решавањето на споровите 
за надлежноста меѓу редовните судови. 

Член 121 
Овој закон влегува во сила со денот на прогла-

сувањето на неговиот прв дел — „Уставни начела 
за судовите" — на заедничката седница на двата 
дома на Сојузната народна скупштина и со усвоју-
вање на овој закон во целост на седницата на Со-
јузниот собор на Сојузната народна скупштина. 



Среда, 21 јули 1954 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 30 — Страна 523 

377. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) а 
во врска со чл. 106 ст. 2 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/53), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТА 
И ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 

ПРОМЕТ СО ЖИТА 

I. Претпријатија за промет со жита 

Член 1 
Со купување пченица, 'рж, напол ица, јачмен, 

овес и пченка (во натамошниот текст: жита) од про-
изводителот, со купување мелнички уем и уем од 
вршачки, како и со продажба на јадро жита и пре-
работки од жита, можат да се занимаваат само прет-
пријатијата што за тоа ќе добијат одделно овластеше 
од републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството. 

Овластеното од ст. 1 може да му се даде само 
на претпријатие кое исклучително или во поголем 
дел се занимава со промет на жита и со мелнички 
преработки и кое е регистрирано како такво. 

Индивидуалните потрошувачи можат да купу-
ваат жита непосредно од производителот за потре-
бите на своето домаќинство. 

Член 2 
Републичкиот државен секретар за работи на 

стопанството може да овласти поодделни мелници 
да купуваат жита непосредно од производителите со 
цел на преработка и продажба на преработките на 
јадро. 

Овластението од претходниот став може да и' се 
даде само на мелница што не се занимава со уемно 
мелење, а обезбедува производство на брашно од 
'типовите на југословенскиот стандард. 

Член 3 
Овластените претпријатија и мелници од чл. 1 

а 2 на оваа уредба можат да купуваат жита на це-
лата територија на Југославија. 

Овластените претпријатија и мелници од чл. 1 и 
2 на оваа уредба можат да купуваат жи-^а непосредно 
од производителите само преку сопствени откупни 
станици или преку комисионери. 

Комисионер од претходниот став може да биде 
само стопанска организација регистрирана за врше-
ње промет со жита. 

Член 4 
Овластените претпријатија за промет со жита 

можат да продаваат на јадро жита и преработки од 
жита, а овластените мелници можат да продаваат 
на јадро преработки од жита на целата територија 
на Југославија. 

Ако се укаже за тоа потреба, Сојузната управа 
за исхрана може да му издаде налог на претпријати-
ето за промет со жита, односно на овластената мел-
ница, определени количини на откупените жита од-
носно преработки од жита да му продаде на опреде-
лен купувач. 

Член 5 
Претпријатијата за промет со жита можат да 

им&ат во својот состав погони за мелење, погони за 
производството тестенини и пекари. 

Член 6 
Откупната станица во состав на претпријатието 

за промет со жита нема одделен амортизационен, 
инвестиционен и резервен фонд. 

Со правилата на претпријатието може да се 
предвиди откупните станици да имаат во заеднич-
киот амортизационен фонд, инвестициониот фонд и 
во резервниот фонд свои одделни средства. 

Член 7 
По исклучок на одредбата од чл. 71 на Уредбата 

за оснивање претпријатија и дуќани, народниот од-
бор на чие подрачје се наоѓа откупната станица на 
претпријатието за промет со жита, не може да реши 
по сопствена иницијатива за издвојување на откуп-
ната станица во самостојна стопанска организација. 

Член 8 
Општите прописи за претпријатијата и дуќаните, 

како и одредбите од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
не ФНРЈ", бр. 56/53), се однесуваат и до претприја-
тијата за промет со жита и до мелниците од чл. 2 
на оваа уредба, ако со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

II. Заедница на претпријатијата за промет со жит? 

Член 9 
Овластените претпријатија за промет со жита 

(чл. 1) и овластените мелници (чл. 2) задолжително 
се зачленуваат во заедницата на претпријатијата за 
промет со жита на народната република на чија те-
риторија се наоѓаат нивните седишта (во натамош-
ниот текст: заедница). 

Во заедницата задолжително се зачленува и 
стопанската организација што врши купување на 
жита како комисионер во смисла на чл. 3 ст 2 од 
оваа уредба. 

Член 11 
Заедницата ја оснива републичкиот извршен 

совет. ^ 
Со решението за оснивање на заедницата се 

определува срокот во кој мора заедницата да се 
конституира, срокот за донесување правила на за-
едницата, името на заедницата и седиштето на за-
едницата. 

Член И 
Заедницата е правно лице. 

Член 12 
Правата и обврските на членовите спрема за-

едницата и правата и обврските на заедницата 
спрема членовите, како и организацијата и начинот 
на работата на заедницата се определува со прави-
лата на заедницата. 

Правилата на заедницата ги одобрува републи-
чкиот извршен совет. 

Член 13 
Заедницата на претпријатијата: 
1) ја согласува работата на членовите на заед-

ницата на своето подрачје; 
2) обезбедува евиденција за купувањето, прода-

жбата и запасите на житата и преработките на 
своето подрачје; 

3) се грижи за извршувањето на налозите што 
ги издава Сојузната управа за исхрана во смисла на 
чл. 4 ст. 2 од оваа уредба; 

4) се грижи за обезбедување достаточни коли-
чини мелнички преработки; 

5) се грижи за спроведувањето на мерките на 
државните органи што го регулираат прометот со 
житата и преработките; 

6) го следи пазарот на житата и предлага мерки 
за унапредување на прометот со жита; 

7) им помага на здружените претпријатија во 
организирањето и унапредувањето на работата. 
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Член 14 
Органи на заедницата се собранието, управниот 

одбо|> и директорот на заедницата. 
Член 15 

Собранието е највисок орган на заедницата. 
Собранието го сочинуваат по еден претставник 

на секое претпријатие здружено во заедницата. 
Претставникот го избира работничкиот совет од-
носно највисокиот орган на претпријатието. 

Траењето на мандатот на собранието се опреде-
лува со правилата на заедницата. 

Член 16 
Собранието на .заедницата: 
1) донесува правила на заедницата; 
2) го избира и сменува управниот одбор; 
3) донесува претсметка на приходите и расхо-

дите на заедницата; 
4) ја одобрува завршната сметка на заедницата; 
5) доцесува тарифен правилник за платите на 

службениците и работниците на заедницата; 
6) ја утврдува висината на придонесот за по-

критие на расходите на заедницата; 
7) решава за другите прашања, кои^ според од-

редбите од правилата на заедницата спаѓаат во неј-
зиниот делокруг. 

Член 17 
Собранието полноважно решава ако се присутни 

повеќе од половина членови. 
Решенијата се донесуваат со мнозинство гласови! 

на присутните членови. 
Со правилата можат да се одредат прашањата 

за чие полноважно решавање е потребно квалифи-
цирано мнозинство или едногласност на сите при-
сутни членови на собранието. 

Член 18 
Управниот одбор го избираат заедниците што 

имаат повеќе од десет членови. 
Управниот одбор ги спроведува заклучоците на 

собранието и ги решава текуштите прашање за чие 
решавање е овластен со правилата на заедницата 
или со заклучокот на собранието. 

Член 19 
Директорот на задницата го назначува републи-

чкиот извршен совет. 
Директорот е член на управниот одбор. 

Член 20 
Директорот непосредно раководи со работите и 

со администрацијата на заедницата, ја застапува 
заедницата пред државните органи, членовите на за-
едницата и пред другите правни и физички лица. 

Директорот се грижи за извршување на заклу-
чоците на собранието и на управниот одбор и од-
говорен е за правилно спроведување на мерките 
определени од страна на државните органа 

Член 21 
Ако директорот на заедницата смета дека за-

клучокот на собранието или m управниот одбор им 
е спротивен на општествените интереси, ќе го запре 
извршувањето на таквиот заклучок и ќе побара ре-
шение од републичкиот извршен совет. 

Член 22 
Здружените претпријатија се должни да се при-

држуваат за решенијата на собранието и на управ-
ниот одбор донесени во рамките на овластенијата 
што им се дадени со правилата на зеаедницата и со 
одредбите од оваа уредба. 

Со правилата на заедницата можат да се пред-
видат дисциплински -мерки за неизвршување на 
решенијата на собранието и на управниот одбор. 

Член 23 
Членовите на заедницата се должни да подне-

суваат до заедницата периодични извештаи за ку-
пените количини жита, за пеработката на жита, за 
продажбата на жита односно преработки и за за-
гасите на жита и преработки. 

Сојузната управа за исхрана издава технички 
упатства за составањето и поднесувањето на изве-
штаите од претходниот став. 

Член 24 
Одредбите на чл. 22 и 23 од оваа уредба се одне-

суваат и до откупните станици и до комисионерите 
што овластените претпријатија и овластените мел-
ници ги имаат на територија на друга народна ре-
публика. 

Член 25 
Заедницата има своја претсметка на приходите 

и расходите 
Приходите на заедницата ги сочинуваат придо-

несите на членовите на заедницата. Основата за 
утврдување на придонесот се определува со прави-
лата на заедницата. 

Расходите на заедницата се: 
1) материјалните трошоци; 
2) платите на службениците и работниците на 

заедницата со редовниот придонес за социјално оси-
гурување. 

' Дневниците за службени патувања паѓаат на 
товар на материјалните трошоци. 

Член 26 
Платите на службениците и работниците на за-

едницата се определуваат со правилникот што го 
донесува собранието на заедницата, во согласност 
со републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството. 

Износите на платите ЕО правилникот се утвр-
дуваат во границите на придонесот на членовите на 
заедницата. 

Делот на неискористените средства ед минатата 
година што ќе го определи собранието може да се 
употреби за наголемување на платите на службени-
ците и работниците на администрацијата на заед-
ницата. 

Член 27 
Ако на територијата на народната република 

има само едно овластено претпријатие од чл. 1 на 
оваа уредба, задачите на заедницата ги врши тоа 
претпријатие. 

Член 28 
Надзор над работата на заедницата врши ре-

публичкиот државен секретар за работи на народ-
ното стопанство. 

Заедницата е должна да се придржува за упат-
ствата и налозите на сојузната управа за исхрана 
дадени во рамките на нејзината надлежност. 

III. Казнени и други мерки поради повреда на од-
редбите од оваа уредба 

Член 29 
Ако стопанските организации од чл. 1 и 2 сво-

јата дејност ја вршат спротивно на одредбите од 
уредбава како и од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани, спрема нив 
можат да ice преземат управните мерки од чл. 83 до 
90 од Уредбата за трговската дејност и за тргов-
ските претпријатија и дуќани. 

Член 30 
Од стопанската организација од чл.1 и 2 од оваа 

уредба која со дејствието сторено спротивно на од-
редбите од оваа уредба прибавила за себе си имотна 
корист, ќе се одземе сиот износ на така прибавената 
корист. 
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Члне 31 
Со парична казна од 50 ООО до 2,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација од чл. 1 и 2 
на оваа уредба: 

1) ако не се придржува за решенијата на над-
лежните органи и органите на заедницата, што во 
смисла на одредбите од оваа уредба се задолжителни 
за стопанската организација; 

2) ако не ги поднесува до заедницата извештаите 
од чл. 23 на оваа уредба на пропишаниот начин и 
во определените срокови; 

3) ако во срокот што е определен во решението 
за оснивање на заедницата не се зачлени во за-
едницата; 

4) ако житата ги купува непосредно од произво-
дителот или на друг начин, а не преку откупна ста-
ница или комисионер. 

Ако со некое од дејствијата од точ. 1 до 4 од 
претходниот став. се предизвикани особено тешки 
последици, стопанската организација ќе се казни 
со парична казна од 100.000 до 3,0*00.000 динари. 

За некое од дејствијата од точ. 1 до 4 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во стопанската 
организација со парична казна од 5.000 до 50.000 ди-
нари. 

Член 32 
Со парична казна од 100.000 до 3,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација 'ако без од-
делното овластение од чл. 1 или 2 од уредбава се 
занимава со промет на жита и преработки. 

Ако со дејствието од претходниот став се пред-
извикани особено тешки последици, стопанската 
организација ќе се казни со парична казна од 
200.000 до 5,000.000 динари. 

За дејствијата од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 33 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се ќазни стопанската организација од чл. 1 што 
не ќе ја согласи својата организација со одредбите 
од оваа уредба во пропишаниот срок. 

Член 34 
За дејствијата од чл. 96 до 101 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани ќе се казни стопанската организација од чл. 
1 и 2, од оваа уредба како и одговорното лице во 
неа со казната пропишана за тие дејствија . 

Член 35 
На повредите на одредбите на оваа уредба што 

ќе ги стори стопанската организација од чл. 1 и 2 
од оваа уредба и одговорното лице во таа органи-
зација и на постапката за примена на мерката од-
земање на имотната корист и предвидените казнени 
мерки — согласно ќе се применуваат одредбите од 
чл. 75 до 83 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

Член 36 
Согласување на организацијата на претприја-

тијата за промет со жита што постојат со одредбиве 
од оваа уредба ќе се изврши во срок од 2 месеци 
по влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 37 
Ова'а уредба влегува во сила осмиот д$н по об-

авувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. ЗИ 

10 јули 1954 година 
Белград 

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

378. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за потвр-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ВТОРИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во чл. 7а) од Уредбата за платите на работни-

ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53 и 18/54), ставот 
3 се менува и гласи: 

„За новооснованите стопански организации и 
новите погонски или работни единици, како и за 
нови работни места во стопанските организации 
што постојат составот на работните места по струч-
ната спрема во тарифниот правилник го одобрува 
комисијата што ја формира народниот одбор во сми-
сла на чл. 18 од оваа уредба." 

Член 2 
Во чл. 9, ст. 2 се менува и гласи: 
„Ако за поодделни работни места пропишано-

то редовно работно време е покусо од осум чада 
дневно, така реализираните часови на работа ќе се 
пресметуваат при утврдувањето висината на пре-
сметковниот платен фонд на осумчасовно работно 
време." 

Член 3 
Во чл. И (чл. 6 од Уредбата за измени и допол-

ненија на Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18^54), во заглавивте на 
колоната 1 во табелата на процентите, во заградите, 
по зборовите „во членот 10а" се става запирка и 
да се внесат зборовите „без износот што во пресмет-
ковниот платен фонд отпаѓа на лицата вон работ-
ниот однос". 

Член 4 
Во чл. 27, на крајот на точ. 21, место точка се 

става запирка и се додаваат зборовите: „освен сред-
ствата за заштита при работата што се даваат врз 
основа на прописите за хигиенската и техничката 
заштита при работата." 

Член 5 
По чл. 30 се додаваат нови членови, кои гласав! 

„Член 30 а 
По истекот на секој месец стопанските органи-

зации се должни да поднесат до банката извештај 
за висината на пресметковниот платен фонд за ми-
натиот месец, и за вкупниот износ на извршените 
исплати на товар на платниот фонд во текот на 
тој месец. Извештајот се поднесува по образецот што 
го пропишува сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство врз основа на одред-
бите од чл. 46 на оваа уредба. 

Во текот на месецот, а до поднесувањето на из-
вештајот од претходниот став, стопанската органи-
зација има право да подига ка ј банката аконтации 
на платниот фонд во висина на пресметковниот пла-
тен фонд од претходниот месец. Ако во текушта от 
месец настапиле измени во бројот на работниците 
и службениците, се менува во соодветниот однос Ји 
износот на аконтацијата на платниот фонд. 

Покрај аконтацијата до висината на пресмет-
ковниот платен фонд, стопанската организација 
може во текот на месецот да подига како аконтации 
и други издатоци што не влегуваат во пресметков-
ниот платен фонд, а паѓаат-на товар на платниот 
фонд. 
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По поднесувањето на извештајот од ст. 1 сто-
панската организација има право да ја подигне ра-
зликата меѓу износот на пресметковниот платен 
фонд по поднесениот извештај наголемен за износот 
на другите издатоци од ст. 3 и износот на аконтаци-
ите подигнати во текот на месецот, освен во случаите 
од чл. 30 б до 30 д од оваа уредба. 

Стопанската организација има право да подига 
аконтации на платниот фонд во смисла на ст. 2 и 4 
до срокот за поднесување на извештајот за периодич-
ната пресметка." 

„Член 30 6 
Стопанските организации што за минатиот пре-

сметковен период примиле аконтации на платниот 
фонд поголеми од реализираниот платен фонд за 
тој период, должни се повеќе примениот износ да го 
вратат во идните периоди. Таквите стопански ор-
ганизации можат во идните периоди да вршат ис-
плати на товар на платниот фонд најповеќе до из-
носот од 90% од пресметковниот платен фонд и из-
носот на другите издатоци што не влегуваат во пре-
сметковниот платен фонд, се' до конечното намиру-
вање на повеќе примениот износ. 

На стопанските организации од претходниот 
став можат да им се одобрат исплати на товар на 
платниот фонд во висина на пресметковниот платен 
фонд и износот на другите издатоци што не вле-
гуваат во пресметковниот платен фонд само ако 
банаката оцени дека во идните пресметковни периоди 
ќе се реализира платен фонд достаточен за покри-
тие на повеќе извршените исплати на товар на 
платниот фонд од износот на реализираниот пла-
мен фонд." 

„Член ЗОв 
Ако стопанските организации во минатиот пре-

сметковен период не реализираат ниту 60% од пре-
сметковниот платен фонд, ќе можат да вршат ис-
плати иа товар на платниот фонд во текст на след-
ниот период само во висината и за времето за кое 
што народниот одбор на околијата (градот, град-
ската општина со одделни права) ќе даде гаранција 
според посебните прописи." 

„Член 30 г 
Стопанските организации што на крајот на пре-

сметковниот период имаат недовршено производство 
и запаси на готовите производи можат да ги кори-
стат за исплата на товар на платниот фонд сред-
ствата до висината на пресметковниот платен 
фонд што е содржан БО вредноста на тие запаси. 
Во тој случај овие исплати не го товарат реализи-
раниот платен фонд за изминатиот период." 

„Член 30 д 
Стопанската организација што не ќе поднесе до 

банката извештај за периодичната пресметка до 
определениот срок, може да врши исплати на тсв^р 
на платниот фонд само до висина од 80% од пре-
сметковниот платан фс ид, и во случај ако во по-
ранешните периоди реализирала платен фонд 
поголем од износот на пресметковниот платен фонд." 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето БО „Службениот лист на ФНРЈ", освен 
членот 1 и 2 што ќе се применуваат од 1 јануари 
1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 309 

19 јули 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Тосип Борз-Тито, е. р. 

Среда, 21 јули 1954 

379. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за п^.^рда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ ' , бр. 8/04) 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИ-

ВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
Член 1 

Во Уредбата за оснивање претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), по чле-
нот 10 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 10 а 
Комуналната дејност со стопански карактер ја 

вршат комуналните претпријатија и дуќани. 
Како комунална дејност со стопански карактер 

се смета вршењето на работите и услугите во врска 
со функционирањето и одржувањето на водовод, ка-
нализација, градски сообраќај, улици и патишта, 
бањи, чистота, кафилерии и градско зеленило ако 
се занимава со производство. 

Ако дејностите од претходниот став се од не-
значителен обем, народните одбори можат да ги 
вршат во сопствена режија." 

Член 2 
По членот 38 се додаваат нови членови, кои 

гласат: 
„Член 38а 

Народниот одбор на градот (на градската оп-
штина со одделни права односно на градската оп-
штина) може со свое решение да го пропише на-
чинот за работење на комуналното претпријатие 
односно дуќан и да ги одреди цените на производите 
односно тарифите за услугите што ги врши кому-
налното претпријатие односно дуќан. 

Ако цените на производите односно тарифите 
за услугите што ги определил народниот одбор на 
градот (на градската општина со одделни права 
односно на градската општина) се пониски од целите 
на чинењето на производите односно услугите, наред-
ниот одбор е должен на претпријатието од;:сс:-:о а 
дуќанот да му даде надоместување до износот на це-
ната на чинењето ка производите односно услугите. 

Комуналното претпријатие односно дуќан не 
може да го менува, проширува нити стеснува пре д-
метот на работењето без согласност од народниот 
одбор што го основал претпријатието односно д \ -
ќанот." 

..Член 386 
Народниот одбор што го основал комуналното 

претпријатие односно дуќан на свое заседание може 
да реши комуналното претпријатие односно дуќан 
Да е должно да изврши определени работи. 

Пред да се донесе решението за работите, на-
родниот одбор е должен да прибави мислење од 
комуналното претпријатие односно дуќанот што ќе 
ги изведува работите, за можностите и средствата 
со кои располага. Ако комуналното претпријатие 
односно дуќан не располага со потребни средства за 
извршување на работите, народниот одбор е дол-
жен да ги обезбеди тие средства.4 

„"Член 38в 
Комуналното претпријатие односно дуќан ра-

сполага со средствата на амортизациониот фонд са-
мостојно, со тоа што за трошење на овие средства 
за нови јавни објекти е потребно одобрение односно 
согласност од надлежниот народен одбор.'*' 

Член 3 
Во членот 65 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ст. 1 на овој член, 

вкупниот приход на работните и погонските единици 
на комуналното претпријатие влегува во вкупниот 
приход на тоа претпријатие. Добивката на комунал-
ното претпријатие, вклучувајќи ги тука и работните 
и погонските единици, по оданочувањето, оаботнич-
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киот совет на тоа претпријатие ја расподелува на 
претпријатието и на работните и псгснските единици. 
Во добивката на поодделни работни односно погон-
ски единици учествува народниот одбор на градот 
(на градската општина со одделни права односно 
на градската општина) на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на единицата." 

Член 4 
По членот 71 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 71а 
Работните и погонските единици што ги осно-

вало комуналното претпријатие можат да се из-
двојат во самостојни претпријатија односно дуќани 
само врз основа на решението на работничкиот со-
вет на претпријатието во согласност со народниот 
одбор што го основал претпријатието." 

Член 5 
Народните одбори се должни во срок од 60 дена 

од денот на влегувањето во сила на оваа уредба да 
го согласат работењето на организациите што ја 
вршат комуналната дејност со одредбите од оваа 
уредба. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 313 
10 јули 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Брез-Тито, е. р. 

380. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за потвр-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВ-
СКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за трговската дејност и трговските 

лретпријатима и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/53) по членот 58 се додаваат нови членови, 
кои гласат: 

„Член 58а 
Претпријатијата за промет со нафта и нафтини 

деривати го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат 
неговата расподелба единствено за целото претпри-
јатие, вклучувајќи ги тука и нивните стоваришта. 

Вкупниот приход на претпријатието за промет 
со нафта и нафтним деривати се состои од рабатот од 
продавната цена на мало на нафта и нафтини де-
ривати, како и од приходите од точ. 3 до 6 на членот 
9 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската 
организација и за неговата расподелба." 

„Член 586 
Претпријатијата за промет со нафта и нафташи 

деривати од вкупниот приход ги одбиваат трошоците 
предвидени во чл. 54 ст. 1 од Уредбава, со тоа од 
средствата пред определени за амортизационите фон-
дови, инвестиционите фондови и за резервните фон-
дови да се формираат единствен амортизационен 
фонд, инвестиционен фонд и резервен фонд на 
претпријатието. 

Претприј ати јата за промет со нафта и нафтини 
деривати внесуваат во инвестициониот фонд 5% од 
износот на просечно користените обртни средства во 
текот на годината. 

Процентот на вкупниот реализиран промет што 
се издвојува од вкупниот приход за платниот фонд 

на претпријатието го одредува народниот одбор на 
околината (градот) на чие подрачје е седиштето на 
претпријатието. Овој процент важи за сите стова-
ришта, без обзир дали се наоѓаат на подрачјето на 
око ли јата (градот) на кое се наоѓа седиштето на 
претпријатието." 

„Член 58в 
Ако по одбитокот на износот на трошоците од 

чл. 54 ст. 1 од уредбава преостане дел на вкупниот 
приход (добивка), тој дел откога ќе се одбие соју-
зниот данок на добивката-, претпријатијата го ра-
спределуваа^^ оние околии и градови на чии под-
рачја се наоѓаат стовариштата, според остварениот 
промет на поодделни стоваришта и според нивното 
учество во остварувањето на вкупниот промет , на 
претпријатието." 

„Член 5&г 
Стовариштата во состав на претпријатието за 

промет со нафта и нафтини деривати можат да се 
издвојат во самостојни претпријатија само врз основа 
на решение од работничкиот совет на претприја-
тието." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 312 
10 јули 1954 година 

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

381. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРО-
ИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за стопанските претпријатија што 

произведуваат з<а определени потреби на Југословен-
ската народна армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53), во членот 14 се додава нов став 2 кој гласи: 

^ „Државниот секретар за работи на народната 
-одбрана може со решение да ги пренесува основните 
средства*"од претходниот став од едно претпријатие 
за воени потреби на друго претпријатие, без обѕир 
дали работи за воени потреби, или на единица 
на Југословенската народна армија. Со решението 
за пренесување на основните средства се регулира и 
прашањето за пренесување делот на амортизацио-
ниот фонд што се однесува до пренесените основни 
средства." 

Член 2 
По членот 15 се додава нов член кој гласи: 

„Член 15а 
Сојузниот извршен совет може, по предлог од 

Државниот- секретар за работи на народната одбра-
на, да ги преместува и соединува претпријатијата 
што произведуваат исклучиво за потребите на Ју-
гословенската народна армија и чијашто опрема е 
специјализирана за производство на бојни матери-
јали. Овие претпријатија Сојузниот извршен совет 
може Да ги укинува и место нив да оснива работил-
ници на Југословенската народна армија или основ-
ните и обртните средства на укинатите претприја-
тија да им ги дава на единиците на Југословенската 
народна армија." 
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Член 3 
Во членот 18, последниот ред, по зборовите: 

„стопанските организации" се става запирка и се 
брише текстот: „или на некое друго претпријатие за 
воени потреби" и место тој текст се додава нов текст 
кој гласи: „на некое друго претпријатие или едини-
ца на Југословенската народна армија." 

Член 4 
Во членот 20 ст. 1, во шестиот ред, по зборот 

„претпријатијата", се бришат зборовите: „што не се 
опфатени со чл. 2 од оваа уредба,". 

Член 5 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Надзор над извршувањето на општите прописи, 

што важат за другите стопански организации, 
врши исклучиво инспекцијата на Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана. 

Контрола на девизното работење на претпријати-
јата за воени потреби врши девизната инспекција по 
одредбите од Уредбата за девизната инспекција. 

Надзор над извршувањето на одредбите од оваа 
уредба од страна на претпријатијата за воени потре-
би врши Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана преку органите за тоа определени. 

. Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана преку органите определени за тоа врши и 
надзор над извршувањето на прописите со кои што 
со примената на овластени јата од чл. 20 на уредбава 
се задолжуваат поодделни стопански претпријатија 
или групи стопански претпријатија." 

Член 6 
Во членот 22 уводната реченица се менува и 

гласи: 
„Државниот секретаријат за работи на народната 

одбрана преку определените органи контролира:" 
Член 7 

Во членот 23 ставот 2 се менува и гласи: 
„Кога Државниот секретаријат за работи на на-

родната одбрана ќе утврди неправилност во извр-
шувањето на одредбите од чл. 22 на оваа уредба, ќе 
му̂  укаже на претпријатието на таа неправилност 
и ќе го повика, ако е тоа уште можно, да ја отстрани 
и да ја надомести штетата. Ако утврди дека непра-
вилноста претставува дејствие за кое се казнува по 
оваа уредба или по некој друг пропис Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана ќе 
поднесе, пријава до надлежниот орган." 

Ставот 3 од овој член се брише. 

Член 8 
Во ставот 1 на членот 24 се бришат зборовите: 

„Кога инспекцијата на Државниот секретаријат за 
работи на# народната одбрана ќе најде" и место нив 
се додаваат зборовите: „Кога надлежниот орган на 
Државниот секретаријат за работи на народната од-
брана ќе најде", а зборот „таа" се заменува со збо-
рот „тој". 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 310 

10 јули 1954 година 
Белград 

Претседател на Република, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

382. 

ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ 
Сојузната народна скупштина на седницата на 

Сојузниот собор од 2 јули 1954 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 2 јули 1954 
година го потврди Задолжителното толкување на 
чл. 39 ст. 1 од Царинскиот закон во врска со чл. 39 
ст. 1 од Основниот закон за прекршоците, што го 
даде Комисијата за толкување на законите на Со-
јузната народна скупштина на 30 јуни 1954 година 
и кое е објавено во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 29/54. 

Од Сојузната народна скупштина, 13 јули 1954 
година, во Белград. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 9 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДРЖАВНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА ОПШТАТА 
УПРАВА И ЗА БУЏЕТ 

Државниот секретар за работи на општата упра-
ва и за буџет Неда Божиновиќ за време на отсут-
носта од Белград ќе ја заменува Државниот секре-
тар за внатрешни работи Светислав Стефановиќ. 

В. бр. 904 
9 јули 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, 

Вељко Зековиќ, е. р. 
Потпретседател, 

Родољуб Чолаковић е. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

375. Одлука за измени и дополненија на Со-
јузниот општествен план за 1954 година 

376. Одлука за прогласување Делот прв од За-
конот за судовите 

377. Уредба за претпријатијата за промет со 
жита и за заедниците на претпријатијата 
за промет со жита — — — — 

513 

513 

523 
378. Уредба за вторите измени и дополненија 

на Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации 525 ; 

379лУредба за дополнување на Уредбата за 
оснивање претпријатија и дуќани — — 526 

380. Уредба за дополнување на Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани — — — — — — — — 527 

381. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за стопанските претпријатија што 
произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија — — — 527 

382. Потврда на Задолжителното толкување — 528 
Издавач: »Службен лме* еа ФНРЈ" — новинско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевима 
Марка бр. а — Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови*, Улица Краљевина Мариа бр & 
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