
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по погреба, во српско, хрватско, сло-
ВРНРЧК-О и македонско издание — Огла-
си по тарифата. - Жиро сметка при 

Народната банка ва ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр I032-T-220 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 4 јул 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 28 ГОД. ХИ 

356. 
Врз основа на членот став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гослав^ q и за сотузниоте органи на власта, а во 
врска со членот 20 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, 

(Лузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 25 јуни 1956 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 26 јуни 1958 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојуз-

ниот извршен совет врз основа на овластувањето 
од тпчкатсЈ II на Одлуката за потврда на уредбите 
на Сојузниот извршен совет и за натамошната ра-
бота на приготвување закони за стопанскиот систем 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 8/54). и тоа: 

1) Уредбата за дополнување на Уредбата за 
девизното работење (».Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/56V, 

2) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
-батч теа^ст^лпт на земјиштето („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/56); 

3) Уредбатч за измена на Уредбата за кредитите 
за обртни средства и за други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/ад. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 44 

27 јун и 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната ародна скупштина 

Моша Пијаде, е. р. 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, е. р. Влада Зечеви«, е. р, 

357. 
Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија v за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заједничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изведете лите оджана нп wh-" 1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се потврдува Уредбата за организацијата и ра-

ботата на Сојузниот изврше« совет, Ра п. бр. 236 од 

дин., а за странство ггоо — динари, - i 
Редакција: Улица Краљевима Марка 
бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276. Продажно од« 
деление 22-619. Тел. централа 28-010« 

11 јуни 1956 година, објавена во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26 од 20 јуни 1956 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 36 

27 јуни 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната наводна скупштина 

Моша Пијаде, е. р. 

358. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА: 
НА ЧЛЕНОТ 133 ОТ! ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

БУЏЕТИТЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот? 
закон за основите на општественото т' ^мтичкого 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните п^п-,̂ ™ на власта, се про-* 
гл асу ва Законот за измена на членот 133 од Осно-
вниот Закоч за RVUPW^P ТИТО го УСВОИ Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 јуни 1956 година и на седницата на Со-
борот на производ етел ите од 26 јуни 1956 година. 

ПР бр. 19 
27 јуни 1956 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Со1узниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, е р* 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 133 ОД ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ 

Член 1 
Во членот 133 од Основниот закон за буџетите 

ставот 2 се менува и гласи: 
„Претсметките на буџетските фондови основани 

врз основа на сојузните прописи можат да му с е 1 

поднесат на одобрение на народното собрание на 
народниот одбор до 1 октомври 1956 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обј.ан 

вучаше то во „Службен лист ка ФНРЈ"* 



Страна 530 — Број 2в СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 4 јули 1956 

359. 
Врз основа на членот 69 став 1 од Уставниот 

закон за основите ва општествепото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, Коми-
сијата за толкување на закони на Сојузната народна 
скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 25 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УНИ-

ВЕРЗИТЕТИТЕ 
Со членот 25 од Општиот закон за универзите-

тите е пропишано на општ начин кои работни места 
постојат на фокултетите, на факултетските и уни-
верзитетските установи, како и начинот за нивниот 
избор. Со одредбите од тој член не се изменети по-
стојните единствени сојузни прописи со кои се ре-
гулирани звањата на службеници^ од просветно-
научната служба, како и кои од тие звања можат 
да постојат на факултетите, а кои на факултет-
ските и универзитетските установи. 

СНС (А) 45 
24 јуни 2956 година 

Белград 
Комисија за толкување на закони 

на Сојузната нарв&на скупштина 
Секретар, Претседател, 

Гојко Гарчевић е. р. да Заим Шарац, е. р. 

360. 
Врз основа на чл. 28, а во врска-со чл. 5 ст. 2 

од Законот за данокот на наследства и за данокот 
и© подароци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
НА НАСЛЕДСТВА И ЗА ДАНОКОТ НА ПОДАРОЦИ 

I. Надлежност и постапка за ©Слог со данок 
Член 1 

Даночната о&врска за дано« на наследства на-
станува во моментот кога судското решение за насле-
дувањето или за летатот станало правосилно. 

Оставинскиот суд ќе му достави еден примерок 
од правосилното решение за наследувањето или за 
легатот на органот на управата на народниот одбор 
ка општината надлежен за работите на приходите 
(во натамошниот текст: финансискиот орган на на-
родниот одбор на општината) на чие подрачје оста-
вителот имал живеалиште во моментот на смртта 
или на прогласувањето за умрен, а ако оставителот 
во моментот на смртта односно на прогласувањето 
за умрен имал живеалиште во странство — на фи-
нансискиот орган на народниот одбор на општината 
на чие подрачје се наоѓа најголемиот дел од заоста-
вштта во поглед на која ќе настане даночна обврска. 

Ако не е водена расправа за заоста вината, оста-
винскиот суд ќе го извести за тоа финансискиот 

орг?« на народниот одбор на општината од прет-
ходниот став. 

Член 2 
Ако пописот на заоствината е извршен според 

Законот за наследувањето, органот што го извршил 
пописот е должен истовремено кога му го предав* 
на судот записникот за пописот, еден примерок од 
записникот за пописот или заверен препис од запи-
сникот да му достави и на фина иси ек пот орган на 
народниот одбор на општината на чие подрачје оста-
вителот имал живеалиште во моментот на смртта 
ИЈ/и на прогласувањето за умрен, односно на чие 
подрачје се наоѓа најголемиот дел од доставаната 
{чл. 3 ст. 3). ' 

Во случајот од претходниот став финансискиот 
срган на народниот одбор на општината нема да вр-

ши попис според одредбата од чл. 3 ст. 1 на оваа 
уредба, а ако веќе настанала и обврската за плаќање 
данок, нема да врши ниту проценка на оставителот 
виот имот. 

Член 3 
Ако пописот на заоставинЕУга не е извршен спо-

ред Законот за наследувањето, финансискиот орган 
на народниот одбор на општината на чие подрачје 
оставителот имал живеалиште во моментот на смртта 
или на прогласувањето за умрен, е должен, со цел на 
утврдување на имотот во поглед ич * чоже да на-
стане даночна обврска, а во срок од 60 дена од денот 
на смртта на оставителот или од денот на неговото 
прогласување за умрен, да изврши попис на целиот 
оставителот имот што се наоѓа на подрачјето НР ^ а 
општина. Ако оставителот умрел во странство, ф и -
нансискиот орган на народниот одбор на општината 
на чие подрачје оставителот имал живеалиште пред 
да го засновал живеалиштето во странство, е должеа* 
во срок од 60 дена од денот кога ќе дознае за сста-
вителовата смрт да изврши попис на неговата зас-
т а в и н а на своето подрачје. 

Ако оставителот покрај имотот на подрачјето 
на општината од претходниот став имал имот и на 
подрачје од други општини, финансискиот орган на 
народниот одбор на општината од претходниот стан 
е должен да побара од финансиските органи на на-
родните одбори од тие општини да извршат попис 
на заоставината што се наоѓа на нивното подрачје 
и да му достават записници з а пописот. 

Ако на подрачјето на општината во која остави-
телот имал живеалиште пред засновувањето на жи-
веалиштето во странство не се наоѓа најголемиот дел 
од неговиот имот во поглед на кој ќе настане даночна 
обврска, финансискиот орган на народниот одбор од 
таа општина сите записници за пописот на оставите-
левиот имот ќе му ги достави на финансискиот орган • 
на народниот одбор на онаа општина, на чие по-
драчје оставителот го имал најголемиот дел од имо-
тот во поглед на кој ќе настане даночна обврска. 

Финансискиот орган на народниот одбор на оп-
штината што е надлежен за облогот со данок (чл, 8) 
ќе го држи во евиденција записникот за пописот на 
заоставината додека не се расправи заоставината и 
не настане даночна обврска, после тоа ќе постапи 
според чл. 9 од оваа уредба. 

Трошоците околу пописот на имотот ги сноси 
финансискиот орган што го виши пописот 

Член 4 
Финансискиот орган на народниот одбор на оп-

штината ќе изврши попис на целиот сетовите лов 
имот во смисла на претходниот иле« само ако тој 
подрежува на дамо« или ако е оптоварен со долгови 
и товари што ја намалуваат вредноста на наслед-
ството, заради поделба на долговите и товарите нрз 
имотот што подрежува на данок и врз имотот осло-
боден од данок Ако нема долгови и товари или ако 
даночниот обврзник изјави дека не бара нивно од-
бивање од рредноста ра наследството што гходлежува 
на данок, ќе се изврши попис само на оној имот во 
поглед на КОЈ настанала даночна обврска. 

Член 5 
Ако обврската за плаќана данок ќе настане 

едновремено со настанокот на даночната обврска, 
облогот со дано« се врши спрема вредноста на на-
следниот имот во тој момент 

Ако обврската за плаќање дагок не ќе настане 
едновремено со настанокот на даночната обврска, 
облогот со данок се врши спрема вредноста на насле-
дениот имот во моментот на настанувањето на обвр-
ската за плаќање данок (чл. 15 од Законот за данокот 
на наследства и за данокот на подароци, во натамо-
шниот текст: Законот). 

Член 6 
Ако е во прашање наследство што може да биде 

гел обод ено од плаќање данок на наследства врз осно-
ва на примената на начелото на реципроцитет (чл. 9 
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од Законот), финансискиот орган ва народниот одбор 
на општината надлежен за облогот со данок на на-
следства, ако не располага со потребни податоци за 
постоењето и примената на начелото на реципроци-
тет, ќе побара за тоа потврда од Секретаријатот за 
правосудна управа на Сојузниот извршен совет пре-
ку сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите. Секретаријатот за правосудна управа на 
Сојузниот извршен совет издава потврда за посто-
ењето и за примената на начелото на реципроцитет 
по прибавено^ мислење од сојузниот Државен се-
кретаријат за надворешни работи. 

Член 7 
К ) --со вредност ва шгадоуживањето што се обло-

жува со данок се зема: 
1) ако времето за траење на плодоуживање^ е 

неопределено (неизвесно) — десеторен износ на вред-
носта на едногодишното плодоуживање; 

2) ако времето за траење на плодоуживање™ е 
сврзано за времето за постоење на некакво здруже-
ние, установа или друго правно лице чие траење 
не е однапред определено — дваесеторниот износ на 
вредноста на едногодишното плодоуживање; 

3) ако времето за траење на плодоуживање то е 
определено — збирот на сите вредности на плодо-
уживањето за односното време, со тоа тој да не може 
да го надмт*не дваесеторниот изаос на вредноста на 
едногодишното плодоуживање; 

4) ако шгодоу жива њето е утврдено деломично на 
определено а деломично на неопределено вре-
ме — збирот на вредноста на плодоуживање^ за 
определено време (точ. 3) и вредноста на плодоужи-
вање!^ за неопределено време (точ. 1), со тоа тој 
збир да не може да го надмине дваесеторниот износ 
на вредноста на едногодишното плодоуживање; 

5) ако времето за траење на плодоуживање™ е 
доживотна — спрема годините на животот на плодо-
уживателот, и тоа: 

а) до 15 години — дваесеторниот износ на вред-
носта на едногодишното плодоуживање; 

6) над 15 до 25 години — осумнаесеторниот износ 
на вредноста ва едногодишното плодоуживање; 

в) над 2t5 до 55 години — шеснаесеторниот износ 
на вредноста на едногодишното плодоуживање; 

г) над 35 до 45 г одини — тринаесеторниот износ 
на едногодишното плодоуживање; 

д) над 45 до 55 години — десеторниот износ на 
вредноста вл едиогодистото плодоуживање; 

ѓ) над 55 до 65 години — е ед м орни от износ на 
вредноста на едногодишното плодоуживање; 

е) над 65 до 75 години четворниот износ на вред-
носта на едногодишното плодоуживање; 

ж\ над 75 до 8& години — двојниот износ на 
вредноста на едногодишното плодоуживање; 

з) над 80 години — еднокатноит износ на вред-
носта на едногодишното плодоуживање. 

Како вредност на годишното плодоуживање се 
зема вредност на плодоуживање"!« во текот на една 
година од настанокот на обврската з а плаќање данок. 

Ако вредноста на плод оу ж и гсањето не може да 
се утврди како годишна вредност на плодоужнее-
њето ќе се земе дваесеттиот дел од вредноста на 
предметите оптоварени со п под оу/кивањето, по одби-
вање на годишните т р о ш о к што ја намалув?»ат вред-
носта на плодоуживање^ 

Член 8 
За облог со данок на наследства надлежен е 

финансискиот орган ил народниот одбор на општи-
ната на чие подрачје оставителот имал живеалиште, 
односно на чие подрачје се наоѓа нај големиот6 дел 
од имотот на оставителот што имал живеалиште во 
странство. 

По исклучок, ако сиот имот што му припаднал 
на еден наследник се наоѓа на подрачје на една оп-
штина, за облог со данок на наследства надлежен е: 
финансискиот орган на народниот одбор од таа оп-
штина, без обѕир на живеалиштето на оставителот. 

Член 9 
Ако е во прашање наследен имот во поглед на 

ко ј едновремено настанала даночната обврска и обвр-
ската за плаќање данок, и ако финансискиот орган на 
народниот одбор на општината што го примил суд-
ското решение за наследувањето или за легатот и 
записникот за пописот на заоставината (чл. 2 од оваа 
уредба) е надлежен за облог со данок, .ќе изврши 
облог на данокот. Ако тој орган не е надлежен -за 
облог на данокот, применото решение и записникот 
ќе му го достави на финансискиот орган на народ-
ниот одбор на општината надлежен за облог со данок.. 

Ако е во п р а ш т е наследен-имот од чл, 5—7 ни 
Законот во поглед на кој обврската за »плаќање да-
нок може да настане подоцна, и с*ко финансискиот 
орган на народниот одбор на општината што го при-
мил судското решение за наследувањето или за 
легатот и записникот за пописот на заоставината (чл % 
од оваа уредба) ќе биде надлежен за облог со данок 
во моментот на настанувањето на обврската за пла-
ќање на данокот, тој во посебната евиденција ќе го 
воведе сиот имот во поглед на кој настанала даноч-
ната обврска за секој обврзник (наследник) посебно 
и ќе го изврши облогот кога ќе настане обврската 
за плаќање на данокот. Ако тој орган нема да биде 
надлежен за облог со данок, применото решение и 
записникот ќе му ги достави на финансискиот орган 
на народниот одбор на општината што ќе биде надле-
жен за облогот со данок. 

Член 10 
Ако даночниот обврзник што го примил во на-

следство имотот од чл. 5—7 на Законот имал имот 
од чл. 5—7 на Законот и пред оста вител ов ата смрт 
или пред неговото прогласување за умрен, е должен 
во cpolt од 15 дена од настанувањето на даночнана 
обврска да му го пријави тој имот на финансискиот 
орган на народниот одбор на општината кој во сми-
сла на чл. 9 од оваа уредба е надлежен за облогот 
со данок на на£л еден пот им от. 

Финансискиот орган од претходниот став ќе го 
внесе тој имот во евиденцијата од чл. 9 на оваа 
уредба. 

Член 11 
Ако наследениот имот од чл. 5—7 на Законот гли 

имотот од чл. 5—7 на Законот што даночниот обвр-
зник го имал пред наследувањето се наоѓа на гк>-
драчје од друга општина чиј финансиски орган не е 
надлежен за облог со данок (чл. 8), финансискиот 
орган на народниот одбор на општината што е над-
лежен за облогот со данок е должен да му се обрне 
на финансиските орган на народниот одбор на оо-
штинпта на чие подрачје се наоѓа-тој имот со барање 
тој имот да го внесе во евиденцијата што ја води 
според чл. 9 од оваа уредба. Во евиденцијата посебно 
трева да се означи имотот што го наследил обврзни-
кот, а посебно имотот што го имал порано/ KIKO И 
финансискиот орган што ќе биде надлежен за облог 
со данок во случај на отуѓување на тој имот. 

Финансискиот орган од претходниот став што 
не е надлежен за облог со данок на наследства, е 
должен во случај на отуѓување имотот што го внесол 
во евиденцијата од чл. 9 на оваа уредба и на наста-
нок на обврска за плаќање данок на наследства — 
веднаш да го извести финансискиот орган надлежен 
за облог со данок. Финансискиот орган на народниот 
одбор на оиштинатз што не е надлежен за облог 
со данок, не смее да издаде уверение за платениот 
данок пред да го прими од органот надлежен за облог 
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со данок извештајот за обложениот и платениот да-
нок на наследства. 

Член 12 
Ако умрениот оставил само подвижен имот, та 

судот одлучи врз основа на чл. 217 од Законот за 
наследувањето да не се расправа заоставината, да-
ночниот обврзник односно неговиот застапник или 
(полномошник е должен, во срок од 15 дена од денот 
на приемот на правосилното решение на судот со 
кое е определено да не се расправа заоставината, да 
му поднесе пријава на финансискиот орган на народ-
ниот одбор на општината надлежен за облог со 
данок. 

Ако не ја поднесе пријавата според претходниот 
став или не ја поднесе во срокот од претходниот 
став, даночниот обврзник ќе се задолжи и со зголе-
мен данок во износ од 3% од обложениот редовен 
данок, но не повеќе од 20.000 динари. 

Член 13 
Даночниот обврзник е должен во срок од 15 дена 

од денот на настанокот на обврската за плаќање 
данок на имотот од чл. 5—7 од Законот да му под-
несе на финансискиот орган на народниот одбор на 
општината надлежен за облог со данок пријава за 
облогот со данок на наследства на имотот во поглед 
на кој настанала обврската. 

Ако живеалиштето на даночниот обврзник се 
наоѓа во странство, неговиот застапник односно пол-
номошник е должен да ја поднесе пријавата во сро-
кот од претходниот став, а ако нема застапник или 
полномошник, пријавата ја поднесува во истиот срок 
купувачот на имотот. 

Во пријавата мораат да се означат: 
1) поединечно сиот наследен подвижен и непо-

движен имот што бил примен во моментот на наста-
нувањето на даночната обврска и неговата вредност 
во моментот на настанувањето на обврската за пла-
ќање данок. Ако немало долгови и товари, се при-
јавува само имотот во поглед на кој настанала обвр-
ската за плаќање данок и вредноста на тој имот во 
тој момент; 

2) поединечно долговите, товарите и трошоците 
што го товарат наследениот имот; 

3) чистата вредност на целиот наследен имот; 
4) поединечно имотот за кој настанала обврската 

за плаќање данок и неговата вредност во моментот 
на настанувањето на оваа обврска; 

5) износот на долговите, товарите и трошоците 
што сразмерно паѓаат воз имотот за кој настанала 
обврската за плаќање данок; 

6) чистата вредност на имотот за кој настанала 
обврската за плаќање данок; 

7) основот според кој настанала обврската за 
плаќање данок (продажба или подарок на наследен 
имот или на друг имот што обврзникот го имал пред 
сставителовата смрт, името и живеалиштето на ли-
цето кому што е продаден имотот или подарен). 

Ако даночниот обврзник односно неговиот за-
стапник или полномошник не ја поднесе пријавата 
во срокот од ст. 1 и 2 на овој член, на даночниот 
обврзник ќе му се обложи и зголемен данок во износ 
од 3% од редовниот данок, но не повеќе од 20.000 
динари. Зголемениот данок нема да се обложи ако 
даночниот обврзник со болест или со други оправ-
дани разлози бил спречен во определен срок да ја 
поднесе пријавата. 

Член 14 
Даночниот обврзник е должен на покана од фи-

нансискиот орган на народниот одбор на општината 
надлежен за облог со данок на наследства да ги 
поднесе, во срокот што ќе му го определи финанси-
скиот орган, податоците потребни за облог со овој 
данок. 

Член 15 
Кога ќе настане обврската за плаќање данок на 

наследства, финансискиот орган на народниот одбор 
на општината надлежен за облог со данок врши 

проценка на наследениот имот во поглед на кој 
настанала обврската. 

Финансискиот орган на народниот одбор на оп-
штината врши проценка преку свој службеник, а 
кога се во прашање посложени предмети пред врше-
њето на проценката може да се прибави и мислење 
од вештаци. 

Ако наследениот имот не е оптоварен со долгови, 
или ако наследникот заради одржување на наследе-
ниот имот не вршел издатоци во поголем износ от-
колку што остварувал приходи од него за времето од 
настанувањето на даночната обврска до настанува-
њето на обврската за плаќање данок (чл. 17 од За -
конот), ќе се врши проценка само на оној имот во 
поглед на кој настанала обврската за плаќање данок. 
Во другите случаи ќе се изврши проценка на цело-
купниот имот што го наследил односниот наследник 
со цел на ра спс делба на долговите, товарите и тро-
шоците на имотот во поглед на кој настанала обвр-
ската за плаќање данок и на другиот наследен имот. 

Со проценката се утврдува цената на имотот што 
би можела да се постигне во слободен промет во мо-
ментот на настанувањето на обврската за плаќање 
данок. 

Трошоците за проценка на имотот ги сноси ф и -
нансискиот орган на народниот одбор на општината 
што ја врши проценката. 

Член 16 
Ако остави тел овиот имот се наоѓа на подрачје 

од повеќе општини, проценката на тој имот се дол-
жни да ја извршат финансиските органи на народ-
ните одбори на тие општини, по барање од финан-
сискиот орган на народног одбор на општината над-
лежен за облог со данок на наследства. Проценката 
треба да се изврши на начинот од претходниот член 
во срок од 30 дена од денот на приемот на барањето 
за вршење проценка. 

Член 17 
Органот што ја врши проценката на имотот во 

поглед на кој настанала обврска за плаќање данок, 
е должен нај малу на три дена пред денот определен 
за вршење на проценката да го повика наследникот 
односно неговиот застапник или полномошник да 
учествува како странка во постапката на проценката. 
Наследникот односно неговиот застапник или пол-
номошник има право во постапката за проценка на 
имотот да става предлози и забелешки, а службени-
кот што ја врши проценката е должен предлозите 
и забелешките што не ќе ги усвои да ги внесе во 
записникот. Проценката на имотот ќе се изврши и 
ако наследникот односно неговиот застапник или 
полномошник не се одзоват на уредно врачената 
покана. 

Член 18 
Одредбите од чл. 5—17 од оваа уредба согласно 

се применуваат и во поглед на данокот на подароци. 
Член 19 

Секој договор за бесплатно пренесување непо-
движен имот и право мора пред потврдата ка ј над-
лежниот суд да му се поднесе на заверка на финан-
сискиот орган на народниот одбор на општината на 
чие подрачје се наоѓа неподвижниот имот, односно 
на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на пренесу-
вачот на правото. 

Ако е во прашање бесплатно пренесување на не-
подвшкен имот или право врз друго лице, а не врз 
лице што во моментот на тоа пренесување би било 
пренесувачов законски наследник или еден од на ј -
блиските законски наследници од истиот наследен 
ред, а финансискиот орган на народниот одбор на оп-
штината од претходниот став надлежен за облог со 
данок на промет ќе утврди дека е во прашање прене-
сување со надоместок, ќе изврши облог со данок на 
промет според одредбите од Уредбата за данокот на 
промет на неподвижности и права („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54 и 35/54). Во овој случај финанси-
скиот орган што го извршил облогот со данок на 
промет ќе поднесе пријава за покренување кривична 
постапка поради делото на даночна утаја. 
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Ако финансискиот орган надлежен за облог со 
данок на промет посомнева во исправноста на дого-
ворот за бесплатно пренесување на неподвижен имот 
или право, ќе ја прекине постапката за облог со да-
нок и ќе му го достави предметот на надлежниот 
јавен правобранител заради [покренување спор пред 
надлежниот суд за правовалјаноста на договорот за 
бесплатно пренесување на неподвижен имот и право. 

Член 20 
Под помал стан во смисла на одредбите од чл. 5 

ст. 1 од Законот се подразбира станот во кој кори-
сната површина на половите не надминува 65 ква-
дратни метра. 

Под корисна површина на водовите на станот 
се подразбира површината на собите и на сите по-
мошни простории во станот (кујни, бањи, остави, 
затворени тераси и ел.). Во корисната површина на 
плодовите на станот не се засметува површината на 
балконите, на отворените ложи и на помошните про-
стории надвор од станот (летни кујни, визби, за-
еднички перални и ел.). 

Член 21 
Ако даночниот обврзник примил во наследство 

или на подарок повеќе поголеми и помали станови, 
ќе плати данок на наследства односно данок на по-
дароци на сите отуѓени станови во поглед на кои 
ќе настане обврска за плаќање данок, освен за по-
следните два поголеми или три помали стана што ќе 
му останат. 

Ако даночниот обврзник, што наследил или при-
мил на подарок повеќе поголеми и помали станови 
та по отуѓувањето на некои од тие станови ќе му 
останат два помали и еден поголем стан, или што 
наследил односно примил на подарок два помали и 
еден поголем стан, па ќе отуѓи некој од тие станови, 
ќе плати данок на оној сразмерен дел од цената! 
во слободен промет на отуѓениот стан што му одго-
вара на делот на корисната површина на половите 
од поголем стан, над 65 квадратни метра. 

Во случајот од претходниот став нема да се 
врши облог со данок на наследства односно со данТж 
на подароци ниту тогаш кога површината на поло-
вите на поголемиот стан не надминува 75 квадратни 
метра 

Член 22 
Како една деловна просторија со помошни про-

стории во смисла на одредбите од чл. 5 ст 2 од За-
конот се подразбира корисната површина на поло-
вите на таквите простории до 120 квадратни метра. 

Под корисна површина на половите според прет-
ходниот став се подразбира површината на подот на 
самата деловна просторија и површината на поло-
вите на помошните простории што се наоѓаат во иста 
зграда, а кои функционално и' припаѓаат на делов-
и т е просторија. Во корисната површина на поновите 
на деловните и помошните простории се засметува 
и површината на просториите во визбите или на 
таваните, како и површината на другите помошни 
простории во зградата што се уредени за сместување 
стоки (како магацински простории). 

Во корисната површина на половите на делов-
ните и помошните простории од претходните ставови 
не се засметува површината на визбата и на слич-
ните простории надвор од зградата што служат за 
сместување на огревно материјали. 

Ако вишокот на кориснг/та површина на поло-
вите на деловните и помошните простории за кои 
би требало да се плати данок не надминува 10% од 
површината на која според одредбите од ст. 1 на 
овој член не се плаќа данок, тој вишок нема да се 
обложи со данок. 

Како деловни простории од претходните ставови 
не се сметаат економските згради на земјоделците, 
ако ги користат тие самите. 

Член 23 
Под вредност на отуѓената зграда или на делот 

од зграда што даночниот обврзник го имал пред 

да го прими наследството (чл. 23 од Законот), се под-
разбира вредноста по одбивање на данокот на промет. 

Член 24 
Како најблизок наследник или еден од најбли-

ските наследници на даночниот обврзник во смисла 
на одредбите од чл. 13 на Законот се смета лицето 
што во моментот кога даночниот обврзник му дава 
на подарок предмети од чл. 5—7 на Законот било 
негов единствен наследник или еден од најблиските 
наследници од истиот наследен ред според одредбите 
од чл. 9—22 од Законот за наследувањето. 

И. Наплата на данокот 
Член 25 

Даночниот обврзник е должен да го плати да-
нокот на наследства или данокот на подароци во 
срок од 30 дена од денот кога решението за облог 
со данок станало извршно. 

Ако даночниот обврзник не го плати данокот на 
наследства или данокот на подароци во пропишаниот 
срок, е должен на неблаговремено платениот износ 
на данокот да плати и затезен интерес според нор-
мата од 9% годишно. 

Член 26 
Во оправдани случаи финансискиот орган на 

народниот одбор на општината може на молба од 
даночниот обврзник да одобри почек за плаќање на 
стасаниот данок или плаќање на стасаниот данок во 
повеќе рати. 

Даночниот обврзник кому што е одобрен почек 
или плаќање на данокот во рати е должен да плати 
интерес од 9% на износите на обложениот данок од 
денот на стаеаноста до уплатата на данокот по одо-
брениот почек, односно до уплата на определената 
рата на данокот. Во оправдани случаи финансискиот 
орган на народниот одбор на општината може по 
негова молба да го ослободи даночниот обврзник од 
плаќање интерес за времето за кое му е одобрен го-
чек за плаќање на 'данокот односно за времето за 
кое е одобрено плаќање на данокот во рати. 

Член 27 
Од даночниот обврзник што стасаниот данок на 

го платил во определениот срок наплатата на стаса-
ниот данок може да се изврши и присилно според 
прописите за присилната наплата на данокот. 

III. Гаранција 
Член 28 

Даночниот обврзник на данокот на наследства и: 
на данокот на подароци одговара со целиот свој' 
имот и со приходите за плаќање на тие даноци. 

Ако даночниот обврзник на данокот на наследа 
ства или на данокот на подароци е во странство, 

.за данокот гарантира правното лице или граѓанинот 
што се здобива со приходите користејќи го имотот 
кој е обложен со данокот, и тоа до височината на чи-
стиот приход што го остварило тоа лице со кори-
стење на имотот. 

Член 29 
Купувачот на имотот што на продавачот му ја 

исплатил куповната цена пред да го платил продава-
чот стасаниот данок на доход и другите даноци, как® 
и данокот на наследства или данокот на подароци:, 
гарантира за наплатата на тие даноци до износот на 
договорената куповна цена. 

IV. Казни 
Член 30 

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 
за прекршок: 

1) даночниот обврзник на данокот на наследства 
или на данокот на подароци, ако по покана од над-
лежниот финансиски орган на народниот одбор на 
општината не ги поднесе во определениот срок по-
датоците потребни за облог на тие даноиц (чл. 14); 

2) купувачот на имот од чл. 13 ст. 2 од оваа 
уредба, ако не ја поднесе во определениот срок при-
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јавела за облог со дано« на наследства или со данок 
на подароци. 

Даночниот обврзник на данског на наследства 
или на данокот на подароци, зшко и купувачот на 
имот од чл. 13 ст. 2 на оваа уредба, нема да се казнат 
оа прекршок според претходниот ста®, ако со болест 
или со други оправдани разлози биле спречени во 
определениот срок да ги поднесат бараните податоци 
односно пријавата за облог со ДРЕНОК. 

По прекршоците од претходниот став постапката 
ја води и казни изрекнува општинскиот судија за 
прекршоци според одредбите од Основниот закон за 
прекршоците. 

V. Застареност 
Член 31 

Во поглед на застареноста и на прекинувањето 
текот на застареноста на правава за облог, на напла-
тата и враќањето на повеќе платежните износи на да-
нокот на наследства и данокот на подароци, на 
интересите и на трошоците за присилна наплата, 
согласно ќе се применуваат соодветните одредби на 
прописите за данокот на доход. 

Член 32 
Правосилното решение за облог со данок на 

наследства или со данок на подароци може да се 
измени во срок од три години пр неговата правосил-
ност, ако во тој срок се дознаат нови факти или се 
{најде или добие можност да се употребат нови дока-
зи што, самите или во врска, со веќе изведените и 
употребени докази, би можеле да доведат до измена 
во облогот со данок ако тие факти односно докази 
биле изнесени или употребени при облогот со данок. 

Решение за измена на решението за облог со 
данок на наследства односно со данок на подароци 
го донесува по сопствена иницијатива или по пред-
лог од даночниот обврзник финансискиот орган шт« 
го донесел решението во прв степен. 

Ако против решението за облог со данок била 
изјавена жалба, второстепениот орган што решавал 
по жалбата ќе одлучи претходно со решение за то а 
дали изнесените нови факти и нови докази можат 
да доведат до измена во облогот со данок. 

VI. Жалби 
Член 33 

Против решението за облог со данок на наслед-
ства или со данок на {подароци, како и против реше-
нието од чл. 19 од оваа уредба може да и' се подаде 
жалба на управата за приходи на народниот одбор 
на околината. 

Против решението за поделба на обложениот 
данок на општините што учествуваат во данокот, 
заинтересираната општина, ако се наоѓа на подрачје 
на истата околија, може да и' изјави жалба на упра-
вата за приходи на народниот одбор на околината. 
Ако заинтересираната општина се наоѓа на подрачје 
од друга околија на* територија од иста народна ре-
публика, жалба може да му изјави на републичкиот 
државен секретаријат за работи на финансиите, а 
©ко се наоѓа на територија од друга народна репуб-
лика, жалба може да му изјави на сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите. 

Жалбата од ст. 1 и 2 на овој член се поднесува 
во срок од 15 дена од денот на приемот на решението. 
Жалбата го задржува извршувањето на решението. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 34 

Ако пред влегувањето во сила на оваа уредба е 
извршен облог со данок на наследства или со данок 
на подароци според Законот за данокот на наслед-
ства и за данокот на подароци, и даночниот обврзник 
е ослободен од овие даноци на предметите ед чл. 5 
ст. 1 од Законот што се состојат од поголема или 
помала корисна м а р т и н а И А П О Д О Б ите од површи-

ната на ледовите »а која според чл. 20, 21 и 22 од 
оваа уредба не се плаќаат овие даноци, поради тоа 
нема да се врши ревизија на обложениот данок. 

Член 35 
Сојузниот Државен секретаријат за работи на 

финансиите ќе се грижи за извршувањето на За -
конот за данокот на наследства и за данокот на по-
дароци, како и за извршувањето на оваа уредба. 

Член 36 
Оваа уредба влегува во сила со деиот на обја-

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

Р. п. бр. 256 
28 ју нм 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

361. 
Врз основа на чл 150 од Законот за Јутесл©-

венската народна армија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 29/55), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕ-
НИТЕ ЛИПА И НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА 
СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈ \ 
1. Материјално-правни одредби 

Член 1 
На материјалната одговорност на воените лица 

и граѓанските лица на служба во Југословенската 
народна армија се применуваат одредбите од Зако-
нот за Југословенската нападна армија (чл. 145—149) 
и одредбите од оваа уредба 

Член 2 
Воено лице и граѓанско лице на служба во 

Југословенската народна армија, за штетата која во 
вршењето на службата ќе и' ја причини на држа-
вата постапувајќи спротивно од прописите или пра-
вилата на воената служба или со друга своја по-
стапка, одговара според правните правила од имот-
ното право, ако со одредбите на оваа уредба ве е 
определено поинаку. 

Член 3 
Ако федерацијата платила надоместок на ште-

тата што воено лице или граѓанско липе на служба 
во Југословенската народна армија во вршењето на 
службата со својата незаконита работа им ја при-
чинило на граѓаните или на правни лица. таа има 
право на надоместок од тоа лице според одредбата 
на чл, 146 ст, 2 од Законот за Југословенската на-
родна а ом иј а, 

Во поглед на скокот за поднесување барање за 
надоместок на штетата, важат општите прописи 
што се применуваат дпжавните службеници. 

Член 4 
Надоместокот на штетата за уништен или ис-

чезнат предмет се утврдува во височина на него-
вата виедност во време на уништувањето или ис-
чезнувањето. 

Вредноста на уништениот или исчезнатиот пред-
мет се утврдува според пазаришната цена за исто 
тактов нов предмет земајќи го во обѕир намалува-
њето на вредноста поради употреба до уништува-
њето или исчезнувањето. 

Ако оштетениот пре дмет е поп рл вен така што 
да ја задржал вредноста што ја имал до оштету-
вањето, надоместокот на штетата се утврдува во 
износ на трошоците за поправка, а ако поправениот 
предмет не ја задржал својата поранешна вредност, 
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ice се земе ао обѕир и намалувањето иа вредноста 
настанато со расипувањето. 

За оштетените предмети што нема да се по-
праваат, височината на надоместокот на штетата се 
определува комисиски, според начелата содржани 
во претходните ставови. 

Член 5 
По исклучок од одредбата на ст. 1 од предход-

ниот член, надоместокот на штетата настаната по-
ради исчезнување или уништување на оружјето 
или муницијата што на сторителот на штетата му 
биле доверени на употреба, чување или ракување, 
т г и што инаку служат за лично вооружување, се 
утврдува во височина на петорен износ на вредно-
ста на исчезнатиот или уништениот предмет, пре-
сметана на на/чинот определен во ст. 2 од претход-
ниот член. 

Член 6 
Ако штетата е причинета оо учество* на повеќе 

лица, секое од нив одговара за надоместок на ште-
тата сразмерно на степенот на својата кривица. 

Ако степенот на кривицата на одговорните лица 
не може да се утврди, сите одговараат на еднакви 
делови. 

Член 7 
Военото лице или граѓанското лице на служба 

во Југословенската еародна армија, што во врше-
њето иа воена обука или .вежба ќе и стори на Др-
жавата штета со уништување или оштетување на 
оружје, муниција или други предмети од вооружу-
вањето, или на .предмети ,од опремата во врска со 
вооружувањето, може да биде ослободено од обвр-
ската за надоместок на штетата во целост или де-
ломично, ако потребата од успешно совладување 
на воената обука или од успешно изведување на 
вежбата го оправдува ризикот од кој настанала 
штетата. 

Член 8 
Воено или граѓанско лице може во оправдан 

случај да биде деломично ослободено од' обврската 
за надоместок и за друга штета што ќе и* стори на 
државата во вршењето на службата. 

Како оправдан се смета случајот кога штетата 
не е сторена намерно или од крајно невнимавзње, 
туку настапила поради исклучителни напори во вр-
шењето на службата, преоптовареност со работа, 
несоодветно сместување, или под други околности 
за кои било тешко да се избегнат. 

2. Постапка 
Член 9 

За надоместокот на штетата што и' е сторена 
на федерацијата одлучува со решение државниот 
секретар за работи на народната одбрана ако ште-
тата не го надминува износот од 5,000.000 динара, 
а воениот суд со пресуда — ако штетатата го над-
минува овој износ. 

За регресното барање на федерацијата (чл. 3) 
секогаш одлучува воениот суд. 

Член 10 
Државниот секретар за работи на народната 

одбрана може да пропише надлежност на другите 
старешини* за донесување решенија за надоместок 
на штетата која не го надминува износот од 
1,000.000 динари. 

Кога за донесување решение за надоместок на 
штетата е пропишана надлежност на другите ста-
решини, решение за надоместок на пѓгетата врз 
воениот имот донесува старешината на единицата 
или на установата во која е сторена штетата, а за 
штетата врз друг имот во општествена сопственост 
со кој управуваат сојузните органи решение за на-
доместок донесува старешината на единицата или 
на установата на која одговорното лице и припа-
ѓало во време кога е сторена штетата. 

Член 11 
Државниот секретар за работи на народната 

одбрана односно друг старешина надлежен ед До-

несување решенија за надоместок, може во оддел.ни 
случаи да одлучи за одговорноста за надоместок на 
штетата да се решава во постапка по тужба пред 
воен суд, ако смета дека во управната постати не 
би можеле да се утврдат околностите од кои зависи 
одговорноста на сторите-лот на штетата и нејзината 
големина. 

Член 12 
Против решението од надлежниот старешина за 

надоместок за штетата може да се вложи жалба ве 
срок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. 

Жалбата му се предава на старешината што го 
донесол првостепеното решение 

Старешината Ј Џ Т О го донесол првостепеното ре-
шение е должен жалбата со целиот предмет да му 
ја достави на старешината надлежен за донесу-
вање на второстепено решение, и тоа во срок од 
5 дена од денот кога ја примил жалбата. 

Жалбата го задржува првостепеното решение 
од извршување. 

Член 13 
Старешината надлежен за решавање по жал-

бата може по повод на жа лбата повоен пунога ре-
шение да го потврди, преиначи или поништи. 

Првостепеното решение може да се преиначи 
или поништи и на штета на жалителот или на 
други одговорни лица обврзани со истото решение 
на надоместок на штетата иако тие не изјавиле 
жалба. 

Надлежниот старешина може и по службена 
должност да го поништи правосилното решение ако 
тоа е донесено од страна на предметно ненадлежен 
орган или од страна на старешината кој не бил 
овластен за донесување на такво решение. 

Член 14 
Лицето што со решение од државниот секретар 

за работи на народната одбрана или со второсте-
пено решение од друг надлежен старешина е обвр-
зано за надоместок на штетата, може во срок од 
30 дена од денот на доставувањето на решението 
да поднесе тужба до првостепениот воен суд. 

За тужбата според претходниот став е надле-
жен судот на чие подрачје е организационата еди-
ница чиј старешина го дон есо л второстепеното ре-
шение. 

Војникот може во срокот од ст. 1 на овој член 
да му поднесе тужба усно или писмено на старе-
шината со положба на командир на чета или на 
старешината од повисока положба, кој тужбата ке 
му ја достави на на И Л А Ж Н И О Т првостепен воен СУД. 

Тужбата го задржува извршувањето на реше-
нието за надоместок на штетата, но судот може да 
издаде времена наредба со цел за обезбедување на 
побарувањето врз основа на ова решение. 

Член 15 
По барањето за надоместок н,а ш т е т е а што вое-

но лице или граѓанско лице на служба во Југо-
словенската народна армија ја стопило со дисци-
плински престап, може ТТГ/̂ гт-̂ лински СУД 
да решава во дисциплинска постапка, сообразно 
одредбите од Законикот за кривичната постапка 
за расправување на имотноправните барања. 

Срокот за жалба до Вишиот воен дисттиплни-
ски суд против пресудата на воениот дисциплин-
ски суд со која е одлучено и за надоместок на 
штетата, изнесува 15 дена од денот на доставува-
њето на пресудата, ако со жалбата се побива само 
одлуката за надоместокот на штетата. 

Лицето што со пресудата оп Вишиот воен дис-
циплински суд е"обврзано на непоадрс^ок на штета-
та, може во срок од 30 дена од денот на доставу-
вањето на пресудата да поднесе тужг> гј> по првосте-
пениот воен суд. 

Член 16 
Против пресудата на првостепениот воен суд 

може да му се изјави жалба на Врховниот воен суд. 



Страна 536 — Број 2в СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 4 јули 1956 

Член 17 
Судот во пресудата по тужбата по повод ре-

шението за надоместок на штетата ќе констатира 
дека пресудата според законот го заменува реше-
нието, ако прашањето за одговорноста за надоме-
сток на штетата или прашањето за височината на 
надоместокот во пресудата е решено поинаку от-
колку во решението. 

Член 18 
Решение за ослободување од надоместок на 

штетата донесува Сојузниот извршен совет на 
предлог од државниот секретар за работи на на-
родната одбрана ако износот на штетата надми-
нува 5,000,000 динари, а државниот секретар за 
работи на народната одбрана -у ако износот на 
штетата не надминува 5,000.000 динари. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана може да пропише, решенија за ослободување 
од надоместок на штетата да донесуваат и други 
старешини во Југословенската народна армија — 
ако износот на штетата не надминува 500.000 ди-
нари. 

Решение за ослободување од надоместок на 
штетата може да биде донесено само во текот на 
постапката во која се утврдува одговорноста за 
штетата. 

Ако старешината надлежен за решавање за 
надоместок на штетата смета дека постојат услови 
за ослободување од надоместок на штетата, а ви-
сочината на штетата го надминува износот од кој е 
овластен да решава за ослободување, ќе му го до-
стави предметот на решавање на надлежниот орган. 

Член 19 
Надоместок на штетата може да се прогласи 

нена платив за оној дел што не можел да се наплати 
БО срок од пет години од денот кога започнало 
запирањето од принадлежностите на лицето што е 
обврзано да го плати надоместокот. 

Решенине за прогласување надоместокот на 
штетата за ненаплатив донесува државниот сек-
ретар за работи на народната одбрана односно ста-
ре и гина та кого тој со свој пропис ќе го овласти 
за тоа. 

Член 20 
По барањето од граѓанин или од правно лице 

на служба во Југословенската народна армија му 
ја сторило во вршењето на службата, решава по 
тужба редовниот суд. 

Граѓанинот или правното лице, пред да под-
несе тужба до судот според .претходниот став, ќе 
му упати барање за надоместок на штетата на др-
жавниот секретар за работи на чародната одбрана. 

Ако барањето упатено според претходниот став 
не ќе буде усвоено во целост или по барањето не 
ќе буде донесено никакво решение во соок од три 
месеци од денот кога е примено, оштетениот може 
правото на надоместок на штетата да го остварува 
според ст. 1 од овој член. 

Член 21 
За спорот на граѓанин или на шо авио лице про-

тив федерацијата заради надоместок на штетата 
државниот секретар за работи на народната од-
брана е должен да го извести лицето на кое му се 
припишува одговорноста за штетата. 

Член 22 
Ако со оваа уредба не е предвидено поинаку, 

на постапката за донесување решение за надоме-
сток на штетата се применуваат правните прави-
ла од општата управна постапка, а на постапката 
птзед редовниот и пред воениот суд во спорот по 
прашањето за надоместок на штетата се примену-
ваат важечките прописи и правните правила од 
процесната постапка. 

3. Преодни и завршни одредби 
Член 23 

Одредбите од оваа уредба ќе се применат во 
поглед надлежноста и постапката за решавање за 

надоместок на штетата на сите предмети на од-
говорност за надоместок на штетата според кои до 
денот на нејзиното влегување во сила не е доне-
сена одлука во прв степен. 

Член 24 
Бо управната постапка за надоместок на ште-

тата не се плаќа такса. 
Член 25 

Поблиски прописи за спроведување на оваа 
уредба донесува државниот секретар за работи на 
народната одбрана. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сили на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за материјалната 
одговорност на воените лица и граѓанските лица 
на служба во Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/50, 41/50 16/52 
и 53/53). 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила по истекот на 30 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 257 

28 јуни 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

362. 
Врз основа на чл. 41 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА 
КОМИСИЈА ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО 

РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Се овластува Административната комисија 
на Сојузниот извршен совет, покрај решавањето по 
жалбите против решенијата што во прв степен во 
управната постапка ги донесуваат државните се-
кретаријат^ секретаријатите на Сојузниот извр-
шен совет или други самостојни органи на упра-
вата кога со прописи е предвидена можност за 
жалба до Сојузниот извршен совет, да донесува од 
името на Советот решенија по следниве работи од 
надлежност! на Сојузниот извршен совет: 

1) за признавање правото на пензија според 
чл. 136 од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и елужбенииите и нивните фамилии; 

2) за ублажување односно деломично или пот-
полно ослободување од извршувањето на право-
силно изречената дисциплинска казна против од-
д е л и службеници; 

3) по жалбите на службениците против реше-
ната за казната за дисциплински нередности; 

4) за барањето за заштита на законитоста про-
тив правосилните одлуки на Вишиот дисциплин-
ски суд при Сојузниот извршен совет; 

5) за барањето за заштита на законитоста што 
го поднесува јавниот обвинител против решението 
ка, државниот секретаријат односно на друг само-
стоен сојузен орган донесено во управната постап-
ка: 

6) за ослободување од плаќање надоместок на 
штетата или за откажување од нејзината напла-
та, за кое според важечките прописи е надлежен 
Сојузниот извршен совет: 

7) за давање одобренија на државни службени-
ци да можат да примаат награди или подароци од 
странски држави; 
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8) за давање претходно одобрение на југосло-
венски државјанин за примање странски одлику-
вања; 

9) по молбите и прчтужбите упатени до Сојуз-
ниот извршен совет за чие решавање не се над-
лежни управните органи или судовите, 

II, Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за овластување Адми-
нистративната комисија да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54). 

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

Р. п. бр. 259 
29 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Пот гоетседател, 
Вељко Зековић, с. р. Светогај> Вукмановић с. р. 

363. 
Врз основа на чл. 30 од Уредбата за организа-

цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КООРДИНАНИОНИОТ ОД-
БОР ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА И ОДЛУКИ 

ПО РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Се овластува Координациониот одбор на Со-
јузниот извршен совет да донесува решенија од 
надлежноста на Сојузниот извршен совет, и тоа: 

1) за одобрување на меѓународните спогодби 
што не се поднесуваат на ратификација и што не-
маат карактер на општи П Р О П И С И за регулирање 
правата и обврските на граѓаните и организациите 
(спогодбите со кои се спроведуваат во живот или 
се извршуваат веќе ратификуваните меѓународни 
договори и други спогодби, со кои времено се вове-
дуваат во живот трговските спогодби, со кои се 
определуваат гранични премини и слично); 

2) за располагање со средствата од буџетската 
резерва и со средствата од резервата на федераци-
јата предвидени во сојузниот општествен план; 

3) за назначување и разрешување на помошни-
ци на државните секретари, на државни советници 
и на други виши службеници во сојузните органи 
и установи за чие назначување и разрешување е 
надлежен Сојузниот извршен совет; 

4) за определување заменици на секретарите 
во Сојузниот извршен совет; 

5) за определување плати на сојузните држав-
ни секретари и на другите раководни службеници 
од чл. 1 ст. 3 на Уредбата за платите на сојузните 
државни секретари и други раководни службеници 
на државните органи; 

6) за формирање на посебни комисии и колек-
тивни органи за кои е надлежен Сојузниот извр-
шен совет и за именување членови на тие комисии 
и органи, освен стручните совети на Сојузниот из-
вршен совет и повремените комисии на Сојузниот из-
вршен совет; 

7) за назначување генерален директор и дирек-
тори на Југословенските железници и за пропи-
шување услови за конкурс (чл. 83 од Уредбата за 
организацијата, послувањето и управувањето со 
Југословенските железници), како и за назначува-
ње и сменување на генералниот директор на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони и за 
давање согласност на назначувањето на директори 
на претпријатијата во состав на Заедницата на сто-
панските претпријатија на Ј У Г О С ^венските пошти, 
телеграфи и телефони (чл. 26 и 33 од Уредбата за 
организацијата, иселувањето и управувањето со Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони); 

8) за давање согласност на назначувањето на 
секретари на сојузните комори (чл. 8 ст. 2 од Уред-
бата за здружување на стопанските организации); 

9) за имену, ње членови на управниот одбор 
односно на раководители на установите и на Уста-
новите со самостојно (Финансирање, ако тоа со ре-
шението з?3 Р ставено во надле-
жност на Сојузниот извршен совет; 

10* за други конкретни прашања за кои е над-
лежен Cnivr»TT».rT т^чр-ртиен совет, а кои не се ста*-
вени во делокруг на одборите или комисиите на Сове-
тот односно на потпретседателите или на секрета)-
рот на Советот. 

II. Се овластува К оор д ин а ц и они от одбор на Со-
јузниот извршен совет да донесува одлуки за уста-
новување дополнителни плати за службениците на 
сојузните органи и установи (чл. 9 од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 

државните органи и установи), како и да донесува 
одлуки за утврдување систематизацијата на работ-
ните места во сојузните органи на управата и во 
установите, ако систематизацијата не е утврдена со 
уредба. 

III, Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за овластување Кен 
ондина пиони от одбор да донесува решенија по ра-< 
ботите од надлежноста на Соiyзлиот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55). 

IV Оваа одлука влегува во сила со денот тт3 
сб јавувањето по . Гттужбен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 258 
29 јун™ година 

Белград 
Сојузен изврше« совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић, е. р* 

364 
Врз основа на членот 35а од Уредбата за зае* 

мите за инвестиции во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 35/54 и 54/55), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ« 
ВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ И ЗА РЕГУЛИ« 
РАЊЕ ОБВРСКИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗА-
ДРУГИ НАСТАНАТИ СО ИЗГРАДБА НА ЗАДРУ-

Ж Н И ДОМОВИ 
1. Во Одлуката за одобрување инвестициони 

заеми и за регулирање обврските на земјоделските 
задруги настанати со изградба на задружни домови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) по точката 9 
се додава нова точка 9а. која гласи: 

,,9а. На заемите одобрени според оваа одлука се 
плаќа интерес по нормата од 26% годишно." 

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

P. п. бр. 252 
25 јуни 1956 година 

Белград. 
Сојузен извршен совет 

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

365. 
Врз основа на чл. 45 во врска со чл. 44 од 

Уредбата« за катастарот на земјиштето („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 43/53 и 23/56), а на предлог од 
Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот 
приход, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАР-

СКИОТ ПРИХОД 
I 

1 Оданочувањето на приходот од селското сто-
панство се врши според катастарскиот приход кој 
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го опфаќа приходот од растение кого производство и 
приходот од сточарството. 

2. Катастарскиот приход се утврдува по ката-
старски околии, посебно за секоја класа и култура 
на земјиштето, и тоа од: нивите, бавчите, овошни-
ците, лозјата, ливадите, пасиштата и планините, 
шумите, како и од трстиките, мочуриштата, рибни-
ците и езерата. Што се подразбира под одделни 
култури на земјиштето е определено со правните 
правила за катастарското класирање на земјиштето. 

3. Утврдувањето на катастарскиот приход се 
врши еднообразно во сите катастарски околии. 

4. Катастарскиот приход го утврдуваат околи-
ските, Обласната. Покраинската, републичката и 
Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот 
приход според одредбите на Уредбата за катаста-
рот на земјиштето и на ова упатство. Секоја коми-
сија за својата работа води записник, во кој ги 
внесува сите податоци што влијаат на височината 
на катастарскиот приход. 

5. Ако подрачјето на катастарска околија не се 
поклопува со подрачјето на управна околија, око-
л и н а т а комисија за утврдување на катастарскиот 
приход ќе постапи на следниот начин: 

а) ако подрачјето на една управна околија оп-
фаќа повеќе катастарски околии во целост, коми-
сијата ќе го утврди катастарскиот приход за секоја 
катастарска околија посебно; 

б) ако подрачјето на една катастарска околија 
опфаќа повеќе управни околии, катастарскиот при-
ход ќе го утврди комисија составена од престав-
ници на односните управни околии. Таа комисија ја 
формираат спогодбено народните одбори на заинте-
ресираните околии; 

в) ако на подрачје на едва управна околија се 
наоѓа само мал број катастарски општини од други 
катастарски околии, утврдувањето на катастарски-
от приход го вршат комисиите на оние управни 
околии на чие подрачје се наоѓаат поголемите де-
лови на односните катастарски околии; 

г) ако една управна околија е составена само 
од делови на одделни катастарски околии, катастар-
скиот приход го утврдуваат комисиите од соседните 
управни околии во соработка со комисијата од таа 
управна околија. 

6. Катастарскиот приход од расте нис кото про-
изводство е парична вредност на средниот принос 
§д земјиште што се постигнува на еден хектар по-
вршина земјиште во просечна година, со уобичаен 
плодоред и начин на обработка, а по одбивање на 
просечните материјални трошоци, за секоја кул-
тура и класа иа земјиштето. 

Средниот гфинос е количина производи што се 
Добива од еден хектар земјиште во просечна го-
дана. 

Како просечни материјални трошоци се сме-
таат трошоците што редовно ги бара уобичаениот 
*гачин на стопанисување. Катастарскиот приход за 
Одделна култура и класа на земјиште се утврдува 
фа тој качив што од просечниот бруто приход се 
Одбивај просечните материјални трошоци. 

7. Приходот од сточарството е засмета« во це-
лата на храната за добиток. 

II 
8. Утврдувањето на катастарскиот приход се 

£рши за секоја класа од секоја култура на земји-
штето врз основа на утврдените просечни бруто 
Приходи и материјални трошоци, и тоа вз оние ка -
Ј&старсте општини во кои одделни класи во оддел-
ни култури на Земјиштето опфаќаат најголеми по-
вршини. 

Утврдување ва приноси и на бруто приходот 
9. Просечниот принос го утврдува околината 

Комисијава утврдување »а катастарскиот приход. 
Просечниот принос се утврдува со проверување 

Ја терен, к тоа на оние парцели-што служат како 
околиши или општински угледни земјишта (пр-

венствено од прва економска група), ако тие пар-
цели и одговараат на класата што веќе ја имаат* 
Ако овие парцели не и одговараат на класата во 
која се наоѓаат или ако за нив нема податоци, утвр-
дувањето на приносот ќе се врши на парцелата што 
се наоѓа во најголемиот комплекс земјиште од таа 
класа. При прибирањето на податоците за височи-
ната на просечниот принос на угледната парцела 
комисијата ќе прибира податоци и ќе го зема во 
обѕир и просечниот принос од поголем број соседни 
парцели од иста класа. 

Приносите на производи се утврдуваат на кон-
кретни површини на посматраните парцели, па се 
пресметуваат за 1 ха. 

10. Заради спроведување на утврдениот просечен 
принос, околноката комисија ќе прибави податоци 
од селскостопанската статистичка служба во око-
л н а т а за просечните приноси на посевите и култу-
рите за период от 1949—1955 година и за периодот 
1930—1939 година. 

И. Заклучокот за височината на приносот коми-
сијата го донесува врз основа на прибраните пода-
тоци од угледната парцела и од околните парцели, 
изјавата на поседникот, другите податоци и својата 
оценка. Својот заклучок околиската комисија е 
должна да го образложи детално за секој просечен 
принос што го утврдила за секоја класа земјиште. 

Утврдениот просечен принос од пченица и пчен-
ка во катастарска околија, по правило, не може да 
биде помал од просечниот принос според статистич-
ките податоци за периодот 1949—1955 година. 

12. Како основ за утврдување на катастарскиот 
приход од нивите (ораниците) се зема плодоредот. 

Во плодоредот влегуваат следните посеви: стр-
пите жита, пченката, комгирот и крвните расте-
нија. 

Површините под индустриски растенија им се 
додаваат на површините под пченка и приходот се 
пресметува врз основа на просгч?:т1от принос од 
пченка. 

Површините под градинарски растенија (освен 
чистата култура на бавчите) и се додаваат на повр-
шината под компир, и приходот се пресметува врз 
основа на просечниот принос од компир. 

Крмните растенија се пресметувает спрема ле-
гуминозата што според површината преовладува во 
катастарската околија. Како површини под крмни 
растенија се подразбираат сите површини на кои 
тие се сеат како главен посев 

Плодоредот го сочинува процентуалното учество 
на посевите спрема статистичките податоци од 1954 
година. Приносот од одделни посеви во плодоредот 
се смета само на оние класи земјиште на кои тие 
посеви фактично и се одгледуваат, така што вкуп-
ното учество на секој посев во плодоредот да му 
одговара на проценту ал ното учество на тој посев 
спрема статистичките податоци. За таа цел е по-
требно статистичките податоци што се однесуваат 
ка управната околија претходно да се пресметаат во 
статистички податоци за катастарската околија. 

13. Кога околиската комисија ќе ги утврди про-
сечните приноси на пченица и пченка за секоја 
класа ниви, таа врз основа на површините по оддел 
ни класи и воз основа на утврдените просечни при-
носи ќе го пресмета околискиот просечен принос на 
пченица и пченка од 1 ха. Споредувањето на вака 
добиениот околиски просечен принос на пченица и 
пченка со просечниот принос според статистичките 
податоци ќе се искаже во посебен образец. 

14. Пресметувањето на бруто приходот и на 
материјалните трошоци се ноши по 1 ха за секова 
класа ниви. Бруто приходите од посевите што вле-
гуваат во плодоредот се пресметуваат по 1 ха по-
вршина, па добиените износи се сведуваат на боуто 
приходи опрема проценту ал ното учество на одно-
сниот посев во плодоредот. Збирот на сведените бру-
то приходи претставува бруто приход од односната 
класа ниви за утврдениот плодоред 
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15. Материјалните трошоци се утврдупат по 1 
ха за секој посев посебно, па се сведуваат на из-
носи што му одговараат на проиектуалното учество 
на одделни посеви во плодоредот, Збирот на све-
дените материјални трешци по 1 ха претставува 
вкупни материјални трошоци на односната класа 
ниви за утврдениот плодоред. 

Пример: 
А. Бруто приход: 

Посеви во 
плодоредот 

стрпи жита 
пченка 
компир 
детелина 

Посеви ве 
плод оре дот 

стрми жита 
пченка 
компир 
детелина 

Бс Материјални А — Б 
трошоци 

Вкупни 
материјални 

трошни 
по 1 ха 

30 000 7 .ООО 23.000 
35 Ш 6.000 29.000 
70.000 30.000 40.000 
25.000 4.600 21 ОвО 

Бруто 
приход 
по 1 ха 

А — Б 

23.000 
29 ООО 
40 000 
21.000 

% од 
А — Б 

100 

4.350 
8.000 
4,620 

26.860 

16. Во краиштата во кои е уобичаеи и нужен 
угар, ќе се внесе угарот во плодоредот само за 
седмата и осмата класа. Околината комисија за 
утврдуваше на катастарскиот приход мора да даде 
образложение за внесување на угарот во плодо-
редот. Спрема тоа, статистичките податоци за уга-
рот не ќе можат во целост да се земат во обѕир. 

Во Народна Република Босна и Херцеговина, 
во катастарските околии во кои постои старо кла-
сирање по катастарски општини, републичката ко-
мисија за утвдување на катастарскиот приход ќе 
утврди на кои катастарски класи во одделни ка-
тастарски околии односно катастарски општини ќе 
се признае угарот, и ќе изврши распоред на кла-
сите за определување височината на амортизаци-
ј а . 

17. Во катастарскиот приход влегуваат и спо-
редните приходи од: меѓу посевите, постаните, по« 
севи и испашите по нивите, каде е уобичаено, и др. 

18. Катастарскиот приход од градините се пре-
сметува спрема структурата на градинарските по-
севи што уобичаено се одгледуваат во односната 
катастарска околија и спрема нивното проценту-
ално учесгЕО. 

Како градини се подразбираат земјиштата на 
кои се одгледува зарзават а на кои постојат при-
родни услови односно вештачки уреди за навод-
нување, иако и земјиштата на кои се наоѓаат ста-
клени бавчи. 

Под природни услови за наводнување се смета 
наводнувањето со гравитација од тековите на ре-
ките, потопите, базените, езерата и каналите. Ве-
штачки уреди се: пумпи, чекреџи, вештачки ба-
зени, бунари за наводнување, вградени разводни 
харали, упр ди за вештачки ложд ити. 

Одгледувањето на зарзават на земјиште што не 
се наводнува не се зема во култура на градините. 

19 Катастарскиот приход од органите градини 
се пресметува спрема структурата на овошните 
градини според статистичките податоци и спрема 
просечниот број на стеблата на 1 ха површина. 

Катастарскиот приход од овошните градини се 
утврдува врз основа на приносот во плодови, а не 
врз основа на преработеното овошје По исклучок, 
приходот од маслинаониците се утврдува врз осно-
ва на приносите добиени со преработка на пло-
довите Во приходи од овошните градини треба да 
се засметаат и споредните приходи (пасиште, сено 
итн.). 

20. Катастарскиот приход од лезјата се утвр-
дува спрема просечниот број на чокотите на 1 ха 
земјиште од секоја класа посебно и спрема просеч-
ниот принос во грозје е, е« чокот. Во приходи од 
лозјата се засметуваат и споредните приходи. 

Катастарскиот приход од лозјата се утврдува . 
врз основа на приносот во грозје, а не врз основа 
на преработеното грозје 

21. Катастарскиот приход од ливадите и па-
сиштата се утврдува врз основа на приносот во 
сено. 

22. Катастарскиот приход од шумите се утвр-
дува врз основа на вредноста на просечниот го-
дишен прираст на дрвото на пењушка и вредноста 
на споредните производи (пасиште, желад итн.)* 
При утврдувањето на просечниот прираст се зема 
во обѕир структурата еа шумата според видовите 
на шумски дрвја. 

23. Катастарскиот приход од трстиките, мочу-
родптата, рибниците и езерата се утврдува врз 
основа на вредноста на трската, рогозата и др. 

Утврдување на материјалните трошоци 
24 Во материјалните трошоци влегува вред-* 

носта: на семето, на вештачкото ѓубре, на запреж-
ната обработка и превозот, на расадат, на средства«* 
та за заштита на растенијата, на материјалот за 
врзување, на уемот, на трошоците на осигурување-
то, на лазењето на полињата, водниот придонес. 

Во материјалните трошоци влегува и аморти* 
зацијата на селскостопанските згради и на инвен-
тарот што се користат во растеннекого и сточното 
производство, како и амортизацијата на лозјата и 
на овошните градини (што се смета спрема вложе-
ните средства за нивното подигање). 

Во трошоците не влегува вредноста на човечка-
та работна сила вложена во производството, без 
обѕир дали се во пра ПЈ 1ЊЕ членови на селскосто-
панско домаќинство или туѓа работна сила, како 
и количината на употребеното шталско ѓубре. 

При утврдувањето на материјалните трошоци се 
земаат во обѕир и се внесуваат само оние трошоци 
што фактично и претежно се вложуваат во обра* 
вотката на земјиштето во односната околија. 

Ако неко« од фактичните материјални трошоци 
не се наведени во обрасците за пресметување на 
приходот од одделни култури, ќе се признаат какб 
трошоци срмо ако мнозинството од домаќинствата 
ги вложува во обработката на земјиштето. Тро-
шоците што не се вложуваат при обработката или 
ги вложуваат само помал број домаќинства, нема 
да се земаат во обѕио ita*rcj се предвидени во обра-
сците 

25. Материјалните трошоци се утврдуваат не* 
последно, во износи што им одговараат на трошок 
ците по 1 ха површина земјиште за секоја кул-
•ј ут -1 и посебно 

Трошоците што се признаваат за запрежна 
обработка на земјиштето и за превоз се нормираат 
за одделни клутури по 1 ка површина, и тоа за: 
( ж и т а до 8,5 запрежни работам дви 
пченката до 12 „ » « 
компирот до 14 » » » 
Дебелината и 

луцерката до 4,5 „ » » 
граорот до 7 ж * » 
ливадите до 2 * » » 
овошните градини до 3 * » » 
лозјата до 10 „ „ » 
градините до 25 „ » » ^ 

За превоз на шталско ѓубре се признава по» 
еден запрежен работен ден за секои 30 метарски 
центи ѓубре, 

26. Вредноста на запрежниот работен ден по 
одделни реони се утврдува според цените опреде-
лени во прилогот бр. 2. 
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27. Бројот на запрежните работни дни се утвр-
дува спрема височината на приносот, количината 
оа потребната работа и теренските услови (при-
стапност и конфигурација на теренот), но не може 
да ја премине дадената граница. 

28. Количината на вештачко ѓубре и на сред-
ства за заштита на растенијата се признава спрема 
фактичкото трошење за одделни култури и класи. 
Трошењето на вештачкото ѓубре и на средствата 
за заштита на растенијата што е внесено во тро-
шоците, се контролира со помош на податоците од 
трговската мрежа. Податоците од трговската мре-
жа треба да се приложат кон пресметката. 

29. Амортизацијата на селскостопанските згра-
ди и на инвентарот по одделни култури се норми-
ра во проценти од бруто приходот, и тоа: 

а) за нивите, градините и овошните градини на 
целата територија на Југославија: 

за 1—3 класа 5% од бруто приходот 
за 4—5 „ 6% „ 
за 6—8 „ 7% „ 
Во признаениот процент на амортизацијата на 

овошните градини е засметана и амортизацијата на 
засадот; 

б) за ливадите на целата територија на Југо-
славија се признава амортизацијата £о износ од 

од бруто приходот. По исклучок, во околиите 
во кои е уобичаена употребата на згради за сме-
стување на сено, може да се признае амортизација 
до 3%' од бруто приходот; 

в) за лоз јата амортизацијата е определена во 
цените дадени во прилогот бр. 2, зависно од годно-
ста на земјиштето за риго лу вање; 

г) за носиштата, шумите и трстиките, мочури-
шната, рибниците и езерата не можат да се при-
знаат никакви амортизациони трошоци. 

III 
30. Катастарските околии на територијата на 

Југославија се групираат во пет реони. Реонирање-
то е извршено само за културата на нивите, и тоа 
врз основа на природните и економските услови, 
и е покажано во прилогот бр. 1 — Список на ката-
старските околии по реони. 

Цените за пресметување на катастарскиот при-
ход се пропишани во прилогот бр. 2. 

Прилозите бр. 1 и 2 се составен дел од ова 
упатство. 

31. прибирањето на податоците и пресметува-
њето на катастарскиот приход се врши на посебни-
те обрасци што ги има издадено Сојузната коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход, а кои 
се сметаат како составен дел од ова упатство. 

IV 
32. Околиските комисии за утврдување на ка-

тастарскиот приход се должни до 25 јуни 1956 го-
дина да ја завршат постапката околу отврдувањето 
te катастарскиот приход и целокупниот материјал 
да и* го достават на републичката комисија за 
утврдување на катастарскиот приход односно на 
комисијата за утврдување на катастарскиот приход 
на автономната единица. 

Републичките комисии за утврдување на ка-
тастарскиот приход се должни до 15 јули 1956 го-
дина да ја завршат постапката околу согласување 
ка скалите на катастарскиот приход и целокупниот 
материјал да и' го достават на Сојузната комисија 
за утврдување на катастарскиот приход. 

Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход е должна до 31 август 1956 година 
да ја заврши постапката околу согласувањето на 
бкалите на катастарскиот приход. 

Натамошната постапка се спроведува според 
одредбите од чл. 10 на Уредбата за измени и допол-
ненија на Уредбата за катастарот на земјиштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/56). 

V 
33. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Бр. 4871 

8 јуни 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Државниот секретар за работи 

на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е р. 

Прилог бр. I 
СПИСОК НА КАТАСТАРСКИТЕ ОКОЛИИ 

ПО РЕОНИ 
Во I реон спаѓаат следните катастарски околии; 
во НР Србија: Вршац, Зрењанин, Итебеј-Меѓа, 

Јаша Томиќ I, Јаша Томиќ II, Јаша Томиќ III, К и -
кинда, Кула 1, Кула II,. Нови Кнежевац, Нови Сад, 
Паланка I, Паланка II, Перл ез, Риѓица, Сента, 
Сомбор, Суботица, Тител, Црња I, Црња II, Хоргош; 

во НР Хрватска: Дарда I, Дарда II, Дарда III, 
Дарда IV; 

Во II реон спаѓаат следните катастарски околии: 
во НР Србија: Бела Црква, Вуковар, Земун, 

Оровица, Панчево, Рума, Сремска Митровица, Јасе-
ничка (Паланка), Мачванска, Моравска (Жабари), 
Орашка, Пожаревачка, Подунавска, Посавска (Обре-
новац); 

во НР Хрватска: Валпово, Винковци, Вирови-
тица, Вуковар, Таково, Гурѓевац II, Нашице, Нова 
Градишка, Осијек, Пакрац, Подравска Слатина, Сла-
вонски Брод, Славонска Пожега; 

во НР Босна и Херцеговина: Бијељина, Босан-
ски Брод, Босанска Градишка, Босански Шамац, 
Брчко, Модрича. 

Во III реон спаѓаат следните катастарски околии: 
во НР Србија: Алексиначка, Величка, Вршачка, 

Вучитрнска, Горњоморавичка, Грочанска, Гружанска, 
Деспотовачка, Добричка, Заечарска, Источка, Ј а -
дранска, Јасеничка (Аоанѓе ловац), Јастребачка Колу-
барска (Лазаревац), Космајска, Краљевачка, Лепе-
ничка, Лесковачка, Љубиќска, Млавска, Моравска 
(Житковац), Неготинска, Нишка, Параќинска, Пеќ-
ска, Посавска (Умка), Посавотамнавска, Поцерска^ 
Ражањска, Рамска, Расписка, Ресавска, Ситничка, 
Тамнавска, Темниќска, Трнавска, Трстеничка; 

во НР Хрватска: Бјеловап, Ваоаж^ин, Велика 
Горица, Гарешница, Глина, Гурѓевп.ц I, Загреб I, 
Загреб И, Златар, Јаска I, Јаска И, Карловац I, Кар-
ловац II, Копривница, Костај ница Крапинске Топли-
це, Крижевци, Криж, Сисак I, Сисак И, Сисак III, 
Сисак IV, Чаковец I Чаковец И, Чаковец III; 

во НР Словенија: Доња Лендава I, Доња Лен-
дава II, Доња Лендава III. Љутомер, Мурска Со-
бота I, Мурска Собота II, Птуј I. Птуј II, Рад гона, 
Ходош; 

во НР Босна и Херцеговина: Бања Лука, Б и -
xaiK, Босанска Дубица, Босанска Крупа, Босански: 
Нови, Велика Кладуша. Градачац. Грачаница, Дер-
вента, Добој, Зворник, Лопаре, Приједор, Прњавор, 
Сански Мост, Србац, Тузла, Цазин, 

Во IV реон опаѓаат следните катастарски околии: 
во НР Србија: Бањска, Белопаланачка, Боље-

вачка, Брзопаланачка, Бујановачка, Ваљевска, Вла-
сотиначка, Врањска, Голубачки Дежевска, Дими-
тровтрадска, Драгачевска, Жичка, Жупска, Звишка, 
Јабланичка, Јужноморавска, Качерска, Кључка, Ко-
лубарска (Мионица), Копаоничка, Косаничка, Кра* 
ниска, Левачка, Ј1ужничка, Масуричка, Нишавска^ 
Подгорена, Пожешка, Поречка, Радевска, Сврљргшкау 
Студешичка, Таковска, Тимочка, Топличка, Хомоље 
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ска, Гњиланске, Грачаничка, Дреничке, ђаковичка, 
Звечан ска«, Каменичка, Лањска, Неродимка, По-
дримска, Суворечка, Ша рил а нин ска; 

во НР Хрватска? Госпин. Грачац, Делнице, Ко-
реница, Огулин, Оточац, Слуњ; 

во НР Словенија: Брежице I, Брежице II, Ве-
ликовец I, Великовец II, Беликовец III, Дравоград I, 
Дравоград И, Камник, Кочев је, Крањ I Крањ И, 
Крањ III, Кршко I, Кршко И, Липница, Логатец, 
Литија I, Литија II, Љубљана — место. Љубљана — 
околија, Марибор!, Марибор IT. Н ^ о Место 1 Ново 
Место II, Постојна II, Постојна III Радовљица I, 
Радовљица II, Радовљица III Словењградец. Цеље 
1/1, Цеље 1/2, Цеље II/1. Цеље II/2 Чрномељ; 

во НР Босна и Уернегопин?- Босанско Грахово, 
Босански Петровац, Братунац Бугојно. Вареш Ви-
соко, Вишеград, Власеница, Гламоч Горажде, Дрвар, 
Завидовићи, Зеница, Јајце, Кисељак. Кладањ. Кључ, 
Котор Варош, Маглај. Мокоњиќ Град. Рогатица Са-
раево, Соколац, Теслин, Тешањ, Травник, Фоча; 

во НР Македонија: Гостивар. Куманово, Скопје, 
Скопје-град, Тетово, Штип (Овчеполска), Битола, 
Прилеп. 

Во V реон спаѓаат следните катастарски околии: 
во НР Србија: Азбуковачка, Ариљска', Госиљ-

Традска, Златарска, Златиборска, Милешевска, Мо-
равички Прибојска, Рачанска, Сјеничка, Ужичка, 
Црногорска, Штавичка, Горска; 

во НР Хрватска: Бенковца I, Бенковац II, Во-
лоско, Дубровник I, Дубровник Ix, Задар I, Задар II, 
Задар III, Имотски, Книн I, Книн II. Книн III, Кор-
чула, Крк (Лошин,), Макарска I, Макарска II. Ма-
карска III, Пазин Пореч, Пула, Ријека, Сињ, 
Сплит 1/1, Сплит 1/2, Сплит II, Сплит TII/1 Сплит 
III/2, Хвар I, Хвар II, Шибеник I Шибеник II; 

во НР С л о в е " * * Р о л е с к а , Горица — место. Го-
рица I, Горица II, Горица III. Градишка I. Гради-
шка IV, Копар, Постојна I, Сежана, Толмин I, Тол-
мин II, Трст; 

во НР Босна и Херцеговина: Би леќа, Генко, 
Дувно,у Калиновиќ. Коњиц, Ливно. Лиштица, Љу-
бушки, Мостар Невесиње, Посушје, Прозор, Сто-
лац, Требиње, Чапљина; 

во НР Македонија: Берово (Малешевска) Дебар, 
Гевгелија, Кавад?1р (Тиквешка), Кичево, Кочани, 
Охрид, Ресен (Преславска), Струмица Титов Велес, 
Мориховска, Кривопаланечка; • 

во НР Црна Това: Андоиевичка, Барска, Бело-
пољска, Бококоторска, Дурмиторска Квангрѕдска, 
Колашинска, Никшићка , Плеваљска., Титоградска, 
Цетињска. 

Прилог 2 
ЦЕНИТЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ УТВР-

ДУВАЊЕТО НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

В о р е о н и т е 
I 11 III IV V 

Цени за 1 кг во динари 
1. за пченица и 'рж 25 26 28 30 31 
2. за јачмен и овес 24 25 27 28 29 
3. за пченка 21 22 23 25 27 
4 за слама и пченковина 1,5 2 2 2,5 3 

Цени за еден работен ден во динари 
5. за запрежен работен 

ден на добитокот 400 400 400 350 350 
Во катастарските околии со комбинована запре-

жна и машинска обработка на земјиштето, цената 
на запрежниот работен ден изнесува 500 динари. 

6. Цената на сеното од ливади, пасишта, од 
овошни градини и од шумско и пивско пасиште из-
несува за 1 килограм: 

а) во катастарските околии со дребни говеда 
(буша) — 7 динари; 

б) во катастарските околии со крупни говеда — 
8 динари; 

в) во катастарските околии во кои ги има во 
приближно еднаков однос двата вида говеда — 7,5 
динари. 

Цената на сеното од ораници (легуминоза) е 10 
динари за 1 кг. 

Цената на сочните крмни растенија е 3 дина-
ри за 1 кг. 

Во горните цени засметали е и приходот од сто-
чарството. 

7. Заради поцелосно зафаќање на приходите од 
сточарството, се зголемува основната цена на т е н -
ката и тоа: во народните републики Србија. Хрват-
ска, Словенија и Босна и Херцеговина за 1 до 2.5 
динари, во НР Македонија за 1 до 1,5 динари и во 
НР Црна Гора за 1 динар. 

Зголемувањето на цените на пченката според 
претходниот став изнесува во I и II реон по 2,50 
динари за 1 килограм. За другите реони републичка-
та комисија за утврдување на катастарскиот при-
ход го определува износот на зголемува њего за 
одделни катастарски околии во гр-аиштите на из-
носите определени во претходниот став. 

8. Цените на другите селскостопански произ-
води во одделни катастарски околии ги определува 
републичката комисија за утврдување на катастар-
скиот П Р И Х О Д , и тоа за килограм, во границите на 
следните износи, за: 
компирот 
гравот — — — 
пиперката 
патлиџаните 
кром и дот — 
зелката 
другиот зарзават 
црешите и вишните 
ка ј спите и пра ските — — 
оревите и бадемот 
смоквите (свежи) 
лимовите и портокалите — 
маслинките (масло) 
семето од детелина и лу-

церка — 
семете од граор 

9. Цените на ј абол ките, крутите, сликите и 
грозјето во одделни катастарски околии ги опре-
делува републиката комисија за утврдување на 
катастарскиот приход и тоа. за "килограм, во гра-
ниците на следниве износи, за: 
ј абол ките и крутите од 10—20 дин. за 1 кг 
сликите од б—15 „ 
грозјето од 20—35 „ 

Републичките комисии се должни својот пи-
смен предлог за цените на производите од прет-
ходниот став да и' го доставаат н<а согласност на 
Сојузната комисија за утврдување на катастарски-
о т П Р И Х О Д . 

10. Амортизацијата на лозата по катастарските 
околии изнесува 14 000 цди 18 000 динали за 1 ха 
порлтттича. Овој износ го определува републичката 
комисија за утврдување на катастарскиот приход 
спрема условите за потпитање на лоз јата, 

11. ПРИ пресметувањето на катастарскиот при-
ход од шумите ќе се земаат во обѕир цените на 
дрвото на пењушка што важат во 1956 година. 

од 9— 12 дин. 
од 45— 55 » 
од 10— 16 it 

од 8— 14 »» 

од 12— 25 м 
од 4— 8 if 

ОД 12— 25 »> 

од 15— 25 « 

од 20— 30 п 

од 80—100 » 
15 »» 

150 » 

ЗОО » 

ЗОО » 

50 
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366. 
Врз основа на тон. X ст. 2 од Одлуката за усло-

вите под кои издатоците за теренски додатоци се 
признаваат како материјални трошоци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/56), Сојузната комисија за 
плати во стопанството донесува 

Р Б Ш Б Н И Б 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕ-
РЕНСКИ ДОДАТОЦИ ЗА ПО ЛУ КВ А ЛИФИЦИР А-
НИ И НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ СЕ 

ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. Градежните претпријатија, претпријатијата и 
дуќаните на градежното занаетчиство, претпријати-
јата за истражувачки работи и за истражувачки 
дупчења и хидротехничките групи претпријатија на 
речниот сообраќај можат издатоците за теренски 
додатоци да ги засметуваат во материјалните тро-
шоци за работниците распоредени на работните места 
з а кои се бара стручна спрема на гтолуквалициран 
работник и тоа само ако се вклучени во специјали-
зираните групи, за вршење стручни работи како што 
се: работите во струко мермер, гипс, фасадерските, 
тера церските, лимарско-брава оските на градежни 
објекти, на дренажи, работата во асфалт ерски бри-
гади, мол ерск о- ф а обврските работи, па рк ет врските, 
керамичарските, пекарските, ксилолитерските, из-
градбата на мостови и тунели, специјалните сонди-
рања, работите под земја, минерските работи на гра-
дежни објекти, работата на дупчечки гарнитури, ра-
ботата на парни цилиндри и на градежни машини 
и работата на вода и под вода. 

II. Издатоците за теренски додатоци за работни-
ците од точ. I се признаваат како материјални тро-
шоци во износи утврдени со тарифниот правилник 
на претпријатието, но најмногу просечно 90 динари 
дневно за еден работник упатен на теренска работа. 

ITI. Издатоците за теренски додатоци за неквали-
фицираните работници што работат на работите од 
точ. I можат да се засметуваат во материјалните 
трошоци само во границите на разликата меѓу вкуп-
ните износи на теренските додатоци определени спо-
ред тарифниот правР1лник на птретпријатијето за 
стручните работници што во времето за кое се врши 
пресметка биле упатени на теренска работа и најви-
сокиот вкупен износ на теренските додатоци што 
претпријатието може да го засмета за тие работници 
во материјалните трошоци според Одлуката за усло-
вите под кои издатоците за теренски додатоци се 
признаваг/г како материјални трошоци и според од-
редбите од точ. I и И на ова решение. 

Издатоците за теренски додатоци за неквалифи-
цираните работници во смисла на претходниот став 
претпријатието може да ги засмета во материјални 
трошоци само ако со потврда од народниот одбор на 
општината на чие подрачје се изведуваат работите 
докаже дека такви работници не можат да се при-
бават во местото на работилиштето и во поблиската 
околина. 

IV- Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 195в година. 

Бр. 560 
29 јуни 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
плати во стопанството. 
Никола Минчев, е. р. 

367. 

Врз основа на точ. 1 од Решението за овласту-
вање Управата за ЦИВИЛНО воздухопловство да ги 
определува граничните влезно-излезни коридори во 
воздушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/54), а во согласност со Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана, со Држав-
ниот секретаријат за па и в м е т н и иаботи и со сојуз-
ниот Државен секретаријат за внатрешни работи, 
Управата за цивилно воздухопловство донесу га 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ГРАНИЧЕН ВОЗДУШЕН 

КОРИДОР СПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ИТАЛИ-
ЈАНСКАТА ГРАНИЦА 

I. За прелетување со воздухоплови преку држав-
ната југословенско-ита гпнпгг-ч-а гоанича со уредни 
одобренија, се установува следниот граничен влезно-
излезен воздушен коридор: 

1) за прелетување при надворешна видливост 
(VFR). воздушниот коридор го сочинува секторот 
над земскиот сектор што опфаќа по 5 наутички 
милји (9.265 м) северно и јужно од центарот на гра-
дот Умаг; 

2) за прелетување без надворешна видливост 
(IFR), воздушниот коридор го сочинува воздушниот 
сектор над земскиот сектор што опфаќа по 5 нау-
тички милји (9.265 м) северно и јужно од точката 
на која се на<оѓа радио-сћзрот во 

3) воздушниот сообраќај од коридорот и спрема 
коридорот што се наоѓа над на ве леки от земски сек-
тор, има да се врши спрема прописите на онаа 
земја во чиј воздушен простор се наоѓа воздухо-
пловот. 

ГХ. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ." 

Бр. 2906 
17 мај 1956 година 

Белград 
ГТиректоо 

на Управата за цивилно воздухопловство, 
Батриќ Јовановиќ, е. р. 

368, 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од 

Уредбата за организацијата, поодувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист па ФНРЈ", бр. 53/53), до- # 

несувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК СЕРИЈА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД СТОГОДИ-
ШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА НИКОЛА ТЕСЛА 

На 10 јули 1956 година ќе се пушти во оптек 
серија пригодни поштенски маиќ и то повод спого-
диш пилата од раѓањето на Никола Тесла. 

Серијата на овие марки има четири вредности 
со следните мотиви, во следните бои: 

1) од 10 динари, индукционен мотор — сиво-
зелене; 

2) од 15 динари, Теслин трансформатор — ка-
феаво црвен а; 

3) од 30 динари, макета на Теслиниот теледи-
ригиј>ан брод — сивосина; 

4) од 50 динари, лик на Никола Тесла и шема 
на полифазниот систем — сивовиолетна. 

На сите марки напечатено е „Југославија", и 
тоа на првите две со кирилица, а на другите две 
со латиница, додека натписот „Никола Тесла 1856 
—1943" на првите три е напечатен со латиница, а 
на четвртата со кирилица. На првите три марки 
напечатен е уште со ситни букви (со латиница) 
називот не односниот мотив, т. е, „игадзнкциони мо-



Среда, 4 јули 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 28 — Страна 543 

тор" на првата, „Теслин трансформатор" на вто-
рата и „телекоманда" на третата марка. 

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкира-
ње поштенски пратки ќе важат до 31 декември 
1957 година заклучно. 

Бр. 4190 
27 јуни 19»56 година 

Белград 
Геиерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 

369. 

Врз основ© на точ. I. II и IV од Одлуката за 
условите под кои стопанските организации можат 
да се договараат за откупот на селекостопански 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 
58/55), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и 
Сојузот на селскостопаноќите комори на ФНРЈ. во 
согласност со Сојузниот уред за цени, издаваат 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ОТКУПНИ ЦЕ-
НИ ЗА СИРКОВА СЛАМА И СИРКОВО СЕМЕ 

РОДОТ НА 1956 ГОДИНА 
Секцијата на претпријатијата за промет на сел-

ско стопански производи на АП Војводина во рам-
ките на Трговската комора на НР Србија и Сел-
скостопанската комора на НР Србија на состано-
кот одржа« на 23 мај 1956 година се здогоеорија 
F ајние голата цена според која овластените стопан-
ски организации ќе вршат договарање и откуп на 
скокова слама и сирково е* ме од родот на 1956 го-
дина од подрачјето на АП Војводина да биде: 
1) за спиркова слама: овршена несвршена 

I класа 65 динари 30 динари 
II 50 „ 25 динари 
III 40 20 динари 
IV „ 25 — динари 

2) за сиркоео семе со нормална влага 18 динари. 
Цените од претходниот став се подразбираат 

за откуп од производителот, франко магацин на 
откупната станица на претпријатието или задруга-
та, за 1 кг слама односно семе. 

Овластените стопански организации има да се 
придржуваат за цените од ова соопштение почну-
вајќи од 23 мај 1956 година. 

Бр. 2894 
12 мај 1956 година 

Белград 
За Сојузот на селскосто-

пакските комори За Сојузот на трговски-
не ФНРЈ, те комори на ФНРЈ, 

инж. Јордан Блажевски, е p. Петар Човиќ, е. р. 

370. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗВОРНАТА ОКОЛИЈА КРАЉЕВО 

Бидејќи Соборот на производителите на Сојуз-
ната народна скупштина со своја одлука на седни-
цата од 26 јуни 1956 година определи да се извршат 
дополнителни избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите на Сојузната наромча 
скупштина во групата индустрија, трговија и за-
наетчиство во Изборната околија Краљево во која 

пратеничкото место е останато угкоазнето, Сојузната 
изборна комисија, врз основа на чл. 50, 51, 176 и 177 
од Законот за правата и должностите, избирање и 
отповикот на сујузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изСи-

рење народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Краљево. 

Дополнителните избери ќе се одржат на 26 ав-
густ 1956 година. 

Околината изборна комисија надлежна за 
спроведувањето на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот себср на Сојузната народна скупштина во 
Изборната околија жичка е надлежна за спроведу-
вањето на дополнителните избори. 

Бр. 31 
28 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
др Дражен Сесардић е. p. 

Претседател, 
Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

371. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-

ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ЗАДАР 
Бидејќи. Соборот на производителите на С о ј у з о т 

народна скупштина со своја одлука на седницата 
од 26 јуни 1956 година определи да се извршат до-
полнителни избори за народен пратеник на Соборот 
на производителите на Сојузната народна скупштина 
во групата индустрија, теговиiа и занаетчиство во 
Изборната околија Задар во ко!^ пр^^т^ттго^о м е т о 
е останато упразнето, Сојузната изборна комисија, 
врз основа на чл. 50. 51. 176 и 177 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Задар. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 26 ав-
густ 1956 година, 

Околиската изборна комисија надлежна за 
спроведувањето на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во 
Изборната околија Задар е надлежна за спроведу-
вањето на дополнителните избори. 

Бр. 32 
28 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

372. 
ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 25 јуни 1956 година, го потврди 
Задолжителното толкување на членот 25 од Оп-
штиот закон за универзитетите, што го даде Коми-
сијата за толкување на закони на Сојузната.народна 
скупштина на 24 јуни 1956 година и кое е објавено 
во „Службен .unci на <^НРД" Г>г> ?Ѕ/56 

Од Сојузната народна скупштина, 27 јуни 1956 
година, во Белград. 
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О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРИ ДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Људске Републике Сточније" во 
бројот 9 од 5 апн ил 1^6 г о ^ ^ п сбтаву^а: 

Одлука за времено финансирање на репу-
бличките потреби во април 1956 година; 

Решение за и*тег'тгр--њр членови па Советот на 
станицата Радио Љубљана; 

Решение за припојување на Заводот за истра-
жување на селското стопанство на коперското по-
драчје во Копер кон Селскостопанскиот институт 
на Словенија во Љубљана; 

Објава на Републичката изборна комисија на 
НРСл. за потврда на кандидатурата за изборите за 
народен пратеник за Републичкиот собор на На-
родното собрание на НР Словенија. 

Во бројот 10 оп 12 април 1953 година објавува: 
Фондот на Борис Кидрич; 

Одлука за определување аконтацијата и пла-
ќањето данок на доход од селското стопанство за 
другото тримесечје на 1956 година; 

Одлука за измени и дополненија на статутот на 
фондот на Борис Кидрич; 

Решение за измена на Решението за оснивање 
ва Заедницата на претпријатијата за промет со 
жито на НРСл; 

Решение за измена на Решението за Заводот за 
унапредување на домаќинството во Љубљана како 
установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 11 од 19 април 1956 година објавува: 
Правилник за риболовните чувари. 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Според решението на Сојузниот извршен совет 

бп. 2012 од 11 мај 1956 година, претплатата на 
„Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година се зголе-
мува од 1.200 на 1.500 динари. 

Се покануваат претплатниците разликата од 
ЗОО динари за еден примерок да ја дознаат на 
жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ" — 
Белград, број 1032-Т-220, веднаш по приемот на 
чековната vn^nnT,n'"BtJi «ro*<* о "положена рон „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" број 21/КЗ и на ко1а ^ назна-
чен регистарскиот број на претплатникот. За прет-
платниците што примаат повеќе примерци на ве-
сникот чековната уплатница се нп оѓа во примерокот 
на кој е РТ*вена адресата. 

Молиме, при полагањето на оваа доплата« на 
чековната или вирманската уплатница четливо да 
се напише точната адреса на претплатникот, ме-
сто, улица и број или број на поштенскиот Фах. 

Ако претплатникот во меѓувреме ја променил 
адресата, потребно е да се означи и поранешната 
адреса на која го прима весникот. 

Им се обрнува внимание на претплатниците да 
ја положат доплатата веднаш, а најдолна до 15 
септември о. гм во спротивно ќе им 'го запреме 
испраќањето на весникот. 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
— претплата — 

Ул. Кралеви« Мапгсо 9, Белград, 
Поштенски — 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Стрвни 

356. Одлука за потврда на уредбите н,а Соју-
зниот извршен совет 529 

357. Одлука за потврда на Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет 529 

358. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на членот 133 од Основниот закон 
за буџетите 529 
Закон за измена на членот 133 од Основ-
ниот закон за буџетите 529 

359. Задолжително толкување на членот 25 
од Општиот закон за универзитетите — 530 

360. Уредба за извршување на Законот на да-
нокот на наследства и за данокот на по-
дароци 5зо -

361. Уредба за материјалната одговорност на 
воените лица и на граѓанските лица на 
служба во Југословенската наводна ар-
мија 534 

362. Одлука за овластување Административ-
ната комисија да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Сојузниот из-
вршен совет 536 

363. Одлука за овластување Координаниониот 
одбор да донесува решенија и одлуки по 
работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет — —. 537 

364. Одлука за дополнение на Одлуката за 
одобрување' инвестициона заеми и за ре-
гулирање обврските на земјоделските за-
други настанати со изградба на задружни 
домови — — 537 

265. Упатство за начинот на утврдување на 
катастарскиот приход 537 

366. Решение за условите под кои издатоците 
за теренски додатоци за полуквалифици-
рани и нервал испитивани работници се 
признаваат во материјални трошоци — 542 

367. Решение за установување граничен воз-
душен коридор спрема јутословенско-
италијан-ската граница 542 

368. Решение за пуштање во оптек сетила при-
годни поштенски марки по повод стого-
дишнината од раѓањето на Никола Тесла 542 

569. Соопштение за највисоките договорени 
откупни цени за т и к о в а слама и сирково 
соме од родот на 1956 година 543 

370. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
набоден пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната наводна скупшти-
на во Изборната околија Краљево 543 

371. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произ-
водителите на Сојузната на ло тг иа скуп-
штина во Изборната околија Задар 543 

372. Потврда на задолжителното толкување — 543 
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