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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОР-

СКИОТ ПЛЕН И ВОЕНИОТ ПЛЕН НА МОРЕ 

Се прогласува Законот за поморскиот плен и 
воениот плен на море, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 
јуни 1964 година. 

П. Р. бр. 67 
18 јуни 1964 година 

Белград 
Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. Р-

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за оснивање и 
надлежност на Судот за поморски воен плен („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 28/46) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и во него се вршат измени и допо-
лненија, така што неговиот текст да гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОМОРСКИОТ ПЛЕН И ВОЕНИОТ ПЛЕН НА 

МОРЕ 

I. ПОМОРСКИ ПЛЕН И ВОЕН ПЛЕН НА МОРЕ 

Член 1 
Во оружено судирање во кое учествува Југо-

славија, за поморски плен ќе се прогласи неприја-
телски приватен трговски брод заптисан од југо-
словенски боен брод, од боен воздухоплов или, ако 
заптисувањето се врши на брегот, од друга единица 
на оружените сили на Југославија (во понатамош-
ниот текст: југословенските оружени сили). 

За поморски плен ќе се прогласи, под усло-
вите пропишани со овој закон, трговски брод ко ј 
има државна припадност на д р ж а в а која не уче-
ствува во оруженото судирање (неутрален тргов-
ски брод), без оглед дали е во приватна или д р ж а в -
на сопственост, заптисан од југословенските ору-
жени сили, ако има непријателски карактер. 

Заптисувањето претставува мерка со, која не-
пријателски или неутрален трговски брод се става 
под контрола на југословенските оружени сили. 
Занесувањето се спроведува според правилата на 
службата на Југословенската народна армиј а̂  

Член 2 
К а к о непријателски приватен трговски брод се 

смета: 
1) брод ко ј има непријателска државна при-

падност; 
2) брод од која и да е државна припадност ко ј 

е под контрола на непријателска д р ж а в а или ко ј 
на кој и да е начин го користи непријателска др -
ж а в а или лице што има непријателски карактер ; 

3) брод ко ј имал непријателска државна припад-
ност па по започнувањето на непријателствата или 
во времето од 30 дена пред започнувањето на 
непријателствата ја заменил таа припадност со 
државна припадност на сојузничка или неутрална 
д р ж а в а со цел да ги одбегне штетните последици 
врзани за непријателски брод; 

4) брод кој врз основа на други околности се 
смета како непријателски трговски брод според 
правилата на Меѓународното поморско воено право. 

Замена на државна припадност (став 1 точка 
3) се смета дека е извршена за да се одбегнат ште-
тните последици врзани за непријателски брод, 
ако не се докаже противното. 

Непријателски приватен трговски брод подле-
ж и на заптисување и ќе се прогласи за поморски 
плен ако во моментот или по започнувањето на 
непријателствата се затекне во некоја од југосло-
венските луки, во некој деуг дел на внатрешните 
морски води, или во југословенското територијал-
но море, или во внатрешните морски води, терито-
ријалното море на непријателска д р ж а в а или на 
отворено море, без оглед на тоа дали на заповед-
никот на бродот или на друго заинтересирано ли-
це му е познато дека непријателствата почнале. 

Член 3 . 
Непријателски карактер, во смисла на овој з а -

кон, се смета дека имаат: 
1) физичко лице, без оглед на државјанството, 

што е постојано настането на територијата на не-
пријателска држава ; 

2) држав јанин на непријателска, неутрална или 
сојузничка држава ко ј не живее на територијата 
на непријателска држава , но стапил во служба на 
таа држава или»>презема некое дејствие од името 
на непријателска д р ж а в а или на нејзин д р ж а в ј а -
нин или на друг начин му помага на непријателот; 

3) претпријатие или друго правно лице, што е 
основано според прописите на непријателската др-
ж а в а или што на територијата на непријателската 
д р ж а в а има главно или Деловно седиште. Ако на 
непријателската територија се наоѓа само делов-
ното седиште, непријателскиот карактер на прет-
пријатието односно на правното лице ќе се одне-
сува само на имотот и правните работи што се во 
врска со работата на тоа деловно седиште; 

4) претпријатие или друго правно лице, без 
оглед на тоа каде му е главното или деловното 
седиште, ако лицето што ф а к т и ч к и го контролира 
предпријатието живее на непријателската терито-
рија , или ако — без оглед на тоа каде живее — 
добива инструкции или работи под контрола на 
непријателот или на друг начин му помага на не-
пријателот* 
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Заинтересираните лица имаат право пред над-
лежните југословенски органи да докажуваат девд 
немаат непријателски карактер. 

Член 4 
Неутрален трговски брод заптисан од југосло-

венските оружени сили ќе се смета дека има не-
пријателски карактер и ќе се прогласи за поморски 
Плен: 

1) ако е затечен да зема учество во воените 
дејства на страна на непријателот или ако ги по-
раѓа тие дејства; 

2) ако се наоѓа во непријателски конвој или во 
Придружба на непријателски бојни бродови или 
воздухоплови; 

3) ако продолжи да употребува радио-врска 
или сигнализација со кои и да било средства, иако 
од југословенските оружени сили бил повикан да 
Се воздржи од тоа; 

4) ако не се одзове на поканата од југословен-
ските оружени сили да застане или да го промени 
курсот; 

5) ако со сила се спротистави да биде прегле-
дан или претресен од страна на југословенските 
оружени сили; 

6) ако по започнувањето на непријателствата 
превезува воен материјал за непријателот или не-
посредно ги снабдува непријателските оружени 
сили со опрема, гориво или храна; 

7) ако превезува воено или цивилно лице кое 
со знаење на сопственикот, закупувачот односно 
заповедникот на бродот му помага на непријателот 
во текот на своето патување или на кое му е до-
верено извршување на воена или политичка задача 
од непријателски карактер по искрцувањето од 
бродот; 

8) ако ја повредил блокадата или се обидел да 
ја повреди блокадата; 

9) ако самиот брод претставува контрабанда, или 
ако контрабандата на заптисаниот брод ја надми-
нува половината — по количина, тежина или вред-
ност — од целокупниот товар на бродот; 

10) ако на друг начин му помага на неприја-
телот; кршејќи ги правилата за неутралноста. 

Во случаите од точката 7 на овој член нема 
да се смета дека неутрален трговски брод има 
непријателски карактер ако заповедникот на бро-
дот не знаел дека постои воена состојба пред запо-
чнатото патување, а кога узнал за започнатите не-
пријателства не можел да ги искрца лицата што 
ги превезува; ако бродот превезува непријателски 
дипломатски или конзуларен претставник во не-
утрална држава или од неа, или пренесува' дипло-
матска пошта на непријателски дипломатски или 
конзуларен претставник кој се наоѓа во неутрална 
држава или обратно. 

Член 5 
Неутрален трговски брод ќе биде прогласен за 

поморски плен само ако биде заптисан за време на 
вршење или непосредно по извршување на кое и 
да е дејствие од членот 4 на овој закон. 

По исклучок, ако неутрален трговски брод, со 
помош на лажни исправи или лажен курс, извр-
шил некое од дејствијата од членот 4 на овој за-
кон и го продолжил патот, ќе се прогласи за по-
морски плен доколку во текот на понатамошната 
пловидба, но најдоцна до враќањето во една од 
лу ките на неговата земја, биде заптисан од југо-
словенските оружени сили. 

Член 6 
Непријателски боен брод, непријателски брод 

во јавна служба и трговски брод кој е сопственост 
на непријателска држава стануваат воен плен на 
море во моментот на заптисувањето од страна на 
југословенските оружени сили, без оглед кога е 
донесено решението од членот 32 на овој закон. 

Бродот од ставот 1 на овој член може веднаш 
по занесувањето да биде уништен .ако уо .бара тоа 

двоена потреба, или може, по потреба, да биде вед-
наш користен за бојни дејства. 

.Член 7 
Брод наведен во чл. 2 или 6 на овој закон не-

ма да се заптиса ниту прогласи за поморски однос-
но воен плен ако е: 

1) брод парламентар односно брод кој служи 
за одржување на односите помеѓу завојуваните 
страни (картелен брод); 

2) непријателски брод кој е снабден со пропус-
ница издадена од страна на југословенските или 
сојузничките органи; 

3) санитетски брод или брод-болница; 
4) брод наменет исклучиво за хуманитарни и 

научни цели, додека ја врши таквата служба, ако 
името на тој брод и е соопштено на југословенската 
влада и ако таа дала своја согласност да ја врши 
бродот таа служба; 

5) мал брод наменет исклучиво за риболов кра ј 
брег или за локална пловидба. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се приме-
нуваат и на чамците. 

Брод или чамец од ст. 1 и 2 на овој член ќе qe 
заптиса и ќе се прогласи за поморски односно воен 
плен на море, ако на кој и де е начин учествува во 
непријателствата или го помага непријателот кр-
шејќи ги правилата на меѓународното воено пра-
во, или ако не се придржува за наредбите изда-
дени од страна на командантот на југословенски-
те оружени сили. 

Член 8 
Како непријателски товар, во смисла на овој 

закон се смета товарот затечен на непријателски, 
неутрален, сојузнички или југословенски брод, кој 
и припаѓа на непријателска држава или на лице 
што има непријателски карактер, или ако е товарот 
наменет за непријателската држава или лице што 
има непријателски карактер. 

Товарот затечен на непријателски брод се сме-
та како непријателски товар, додека не се докаже 
спротивното. 

Непријателскиот товар на непријателски брод 
ја дели судбината на бродот и ќе се прогласи за 
поморски односно воен плен на море. 

Непријателскиот товар на неутрален брод кој 
има непријателски карактер (член 4) ќе се заптиса 
и ќе се прогласи за поморски плен. 

Непријателскиот товар кој ќ припаѓа на непри-
јателска држава или кој на кој и да е начин го 
користи непријателска држава, затечен на бродо-
вите од членот 6 на овој закон, станува воен плен 
на море во моментот на заптисувањето на бродот 
од страна на југословенските оружени сили, без 
оглед кога е донесено решението од членот 32 на 
овој закон. 

Член 9 
'Ако товарот затечен на непријателски тргов-

ски брод му припаѓа на лице кое нема непријател-
ски карактер, тој подлежи на запросување и ќе се 
прогласи за поморски плен само ако претставува 
воена контрабанда. 

II. ПОСТАПКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БРОД 
ОДНОСНО ТОВАР ЗА ПОМОРСКИ ПЛЕН 

1. Надлежност и состав на судот за поморски плен 

Член 10 
Суд за поморски плен се основа кога ќе избу-

вне оружено судирање во кое учествува Југосла-
вија. Судот за поморски плен престанува со рабо-
та кога по окончувањето на оруженото судирање 
ќе ги реши сите спорови за кои е надлежен според 
овој закон. 

Член 11 
Судот за поморски плен во прв степен распра-

шува и одлучува дали бродот п неговиот товар шт£ 
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го заптисале југословенските оружани сили се по-
морски плен. 

Судот за поморски плен ги применува важе-
чките правила на меѓународното обичајно право и 
општо признаените начела на правото, ако за ре-
шавање не постојат прописи ниту меѓународни до-
говори што ја обврзуваат Југославија. 

Член 12 
Судот за поморски плен се состои од претседа-

тел и потребен број судии. 
Претседателот ва судот за поморски плен е 

адмирал или виш офицер на поморството. 
Претседателот и судиите на судот за поморски 

плен ги именува и ги разрешува Врховниот ко-
мандант на оружените сили. За членови на судот 
можат да бидат именувани само офицери на по-
морство™ и други воени лица што го познаваат 
меѓународното право и поморската трговија. 

Судот за поморски плен има секретар, кого го 
назначува и го резрешува државниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 13 
Судот за поморски плен суди во совет составен 

од тројца судии. 
На советот претседава претседателот на судот 

или судија — офицер на поморството што ќе го 
определи претседателот на судот. 

Член 14 
Седиштето на судот за поморски плен го опре-

делува Врховниот командант на оружените сили. 
Советите можат да судат и надвор од седиште-

то на судот. 
Член 15 

За жалбата против одлука на судот за по-
морски плен решава Врховниот суд на Југославија 
во совет составен од тројца судии на Врховниот суд 
на Југославија и двајца судии на Врховниот воен 
суд. 

Еден од тројцата судии на Врховниот суд на 
Југославија е претседател на советот. 

Член 16 
Во постапката пред судот за поморски плен 

Југославија ја заступана воен правобранител. 

2. Подготвителна постапка 

Член 17 
Претседателот на судот за секој конкретен 

случај определува еден судија (во понатамошни-
от текст: определениот судија) за спроведување на 
подготвителната постапка. 

Член 18 
Спроводникот на заптисаниот брод е должен 

на определениот судија да му ги предаде: запис-
никот за заптисувањето на бродот, записникот за 
запечатувањето на бродските простории, пописот 
на инвентарот и товарот — ако е направен, брод-
ските исправи и книги од заптисаниот брод, за-
писникот за сослушувањето на сведоците, доказите 
со кои може да се утврди дека е во прашање боен, 
државен или друг непријателски брод или непри-
јателски товар или дека е во прашање неутрален 
трговски брод кој има непријателски карактер, 
како и доказите за извршување на делото кое на 
неутралниот трговски брод или товар му дава не-
пријателски карактер. 

Член 19 
Со цел за успешно водење на подготвителната 

постапка и за заштита на правата на странките, 
определениот судија: 

1) поставува привремен застапник на интере-
сите на сопственикот на заптисаниот брод (опреде-
лен застапник) ако него не го застапува заповедни-
кот на заптисаниот брод; 

2) го известува сопственикот на заптисаниот 
брод односно товар за поведената постапка кога 
бродот или товарот има државна припадност на 
неутрална држава со која Југославија одржува 

редовни дипломатски односи, ако е позната него-
вата адреса; 

3) донесува одлука за продажба на товарот 
што е подложен на расипување и за депонирање 
на сумата добиена со продажбата на таквиот 
товар, и 

4) ги доставува исправите за посадата и пат-
ниците до надлежните органи за внатрешни работи 
заради донесување одлука за нивното пуштање 
на слобода или за задржување. 

Член 20 
Определениот судија е должен во што покра-

ток рок да спроведе подготовителна постапка за 
утврдување на фактите важни за донесување на 
одлуката, а особено да го попише товарот и други-
те предмети најдени на бродот, ако тоа не е сто-
рено порано, да го сослуша по потреба командан-
тот и членот на посадата на југословенскиот боен 
брод кој го извршил заптисувањето како и запове-
дникот и другите членови на посадата на запти-
саниот брод и другите лица од тој брод чие со-
слушување би можело да биде од влијание врз 
донесувањето на одлуката. 

Определениот судија е овластен да побара ми-
слење, односно да сослуша стручњаци од областа 
на меѓународното поморско право за околностите и 
фактите важни за донесување на одлуката. 

Член 21 
По завршената подготвителна постапка опре-

делениот судија ги известува застапниците на 
странките дека е довршена подготовителната по-
стапка и ги поканува да го разгледаат предметот и 
во определениот рок да стават свои приговори од-
носно предлози. 

Член 22 
Кога застапниците на странките ќе поднесат 

приговори односно предлози или кога ќе истече 
рокот определен за нивното поднесување, опреде-
лениот судија одлучува: 

1) за усвојување или одбивање на приговорите 
односно предлозите на странките за дополнение на 
подготовителната постапка; 

2) за ослободување на бродот односно товарот 
ако постојат несомнени докази дека бродот односно 
товарот не подлежи на заплена според одредбите 
од овој закон; 

3) за отстапување на предметот на државниот 
секретар за народна одбрана заради донесување 
конечна одлука, ако несомнено утврдил дека е во 
прашање воен плен на море. 

Во сите други случаи определениот судија му 
го отстапува предметот на судот за поморски плен 
заради донесување одлука. 

Член 23 
Ако определениот судија донесе одлука во сми-

сла на членот 22 точ. 2 и 3 на овој закон, застап-
ниците на странките можат да бараат за з а м е с у -
вањето на бродот односно товарот да одлучи судот 
за поморски плен. 

Рокот за поднесување на барањето од ставот 1 
на овој член изнесува 8 дена, сметајќи од денот 
на доставувањето на одлуката до застапниците на 
странките. 

Член 24 
Ако е барањето од членот 23 став 1 на овој 

закон поднесено благовремено, определениот судија 
ќе го достави предметот со сите списи до судот за 
поморски плен. 

Ако е барањето поднесено по истекот на рокот 
од членот 23 став 2 на овој закон или од неовла-
стено лице, определениот судија ќе го отфрли ба-
рањето со свое решение. Против ова решение може 
во рок од осум дена од денот на доставувањето 
да му се изјави жалба на судот за поморски плен. 

3. Постапка пред судот за поморски плен 
Член 25 

По приемот на списите од определениот судија, 
судот за поморски плен закажува без одлагање в 
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расправа. На • расправата се покануваат воениот 
правобранител, како застапник на Југославија, и 
застапниците на ^сопственикот на заптисаниот брод 
односно товар. 

Додека сопственикот на бродот односно товарот 
не определи свој застапник, со престојувалиште во 
седиштето на судот за поморски плен, него го за-
стапува привремен застапник кого го определува 
определениот судија (определен застапник) — ако 
сопственикот не го застапува заповедникот на зап-
тисаниот брод. 

Член 26 
Судот за поморски плен на расправата во при-

суство на застапниците на* странките ги изведува 
доказите со читање на списите, освен ако смета 
дека е неопходно нивно непосредно изведување на 
расправата. Ако застапниците на странките пред-
ложат изведување на нови докази, судот може так-
вите докази да ги изведува непосредно на распра-
вата или преку определен член на совет. 

Судот за поморски плен постапува согласно со 
одредбите од Законот за процесната постапка, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 27 
Ако судот за поморски плен утврди дека е во 

прашање непријателски трговски брод односно то-
вар или неутрален трговски брод односно товар кој 
има непријателски карактер, тој ќе донесе пресуда 
со која заптисаниот брод односно товар се прогла-
сува за поморски плен. 

Ако не е во прашање непријателски брод одно-
сно товар или брод односно товар кој има непри-
јателски карактер, или ако според членот 7 од овој 
закон бродот е изземен од заптисување, судот ќе 
донесе пресуда со која утврдува дека заптисаниот 
брод односно товар не е поморски плен. 

Ако судот со пресуда утврди дека заптисаниот 
брод односно товар не е поморски плен, тој ќе ут-
врди дали бродот поради сомнителното држење 
придонесол или предизвикал да биде заптисан, па 
ако е така ќе одлучи во таа пресуда за трошоците 
на заптисувањето и приведувањето, за трошоците 
на судската постапка, чувањето и одржувањето на 
бродот и товарот, како и која странка е должна да 
ги поднесува тие трошоци. 

Ако судот утврди дека е во прашање воен плен 
на море, тој ќе донесе решение да му се отстапи 
предметот на државниот секретар за народна од-
брана. 

Член 28 
Судот за поморски плен ја спроведува постап-

ката и донесува одлука и ако заптисаниот брод 
биде одведен во сојузничка или неутрална лука, а 
постои потреба што побргу да се донесе одлука во 
поглед на заптисувањето на бродот односно то-
варот. 

Член 29 
Судот за поморски плен донесува одлука и ако 

е заптисаниот брод односно товар уништен со виша 
сила или од страна на југословенските оружени 
сили. 

Ако судот утврди дека бродот односно товарот 
од ставот 1 на овој член не е поморски плен, тој во 
пресудата ќе одлучи за оправданоста на уништу-
вањето на бродот односно товарот, ако е тој уништен 
ОД југословенските оружени сили. 

Член 30 
Судот за поморски плен им ја доставува пре-

судата на застапниците на странките и на коман-
дата на Југословенската воена морнарица. 

Кога бродот или товарот има државна припад-
ност на неутрална држава со која Југославија 
одржува редовни дипломатски односи, пресудата на 
судот за поморски плен му се доставува на соп-
ственикот на бродот односно товарот ако е позната 
неговата адреса. 

Изводот од пресудата со диспозитивот еQ об-
јавува во „Службен лист на СФРЈ", 

Член 31 
Против пресудата на судот за поморски плен 

и против решението од членот 27 став 4 од овој 
закон странките можат да изјават жалба во рок 
од 15 дена од денот на доставувањето на пресудата 
односно решението. Жалбата се поднесува преку 
судот за поморски плен. 

Странката што не се наоѓа во седиштето на 
судот, а не именувала полномошник за прием на 
доставите во седиштето на судот, може да изјави 
жалба во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на изводот од пресудата во „Службен лист на 
СФРЈ", ако определениот застапник (член 19 точка 
1) не изјавил жалба. 

III. ПОСТАПКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БРОД 
ОДНОСНО ТОВАР ЗА ВОЕН ПЛЕН НА МОРЕ 

Член 32 
Решението за прогласување на заптисан брод 

односно товар од членот 6 на овој закон за воен 
плен на море, го донесува државниот секретар за 
народна одбрана. 

Против решението од ставот 1 на овој член не 
може да се изјави жалба ниту може да се води 
управен спор. 

Член 33 
Ако државниот секретар за народна одбрана 

утврди дека не е во прашање брод од членот 6 на 
овој закон, туку брод од чл. 2 и 4 на овој закон, 
тој му го отстапува предметот на судот за поморски 
плен. 

Ако државниот секретар за народна одбрана 
утврди дека е во прашање брод изземен од запти-
сување според членот 7 од овој закон, тој донесува 
решение со кое бродот се ослободува од з а т н у -
вање и наредува да му се врати бродот на соп-
ственикот односно на неговиот полномошник. 

Член 34 
Државниот секретар за народна одбрана до-

несува решение дека заптисаниот брод односно то-
вар е воен плен на море и кога е бродот односно 
товарот уништен со виша сила или од југословен-
ските оружени сили. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Бродот односно товарот прогласен за поморски 
или воен плен на море станува општествена соп-
ственост со денот на заптисувањето на бродот од-
носно товарот, и тоа без никаков товар и хипо-
теки кои постојат во корист на трети лица. 

Член 36 
Врз основа на правносилната пресуда на су-

дот за поморски плен или решението на држав-
ниот секретар за народна одбрана со кое заптиса-
ниот брод се прогласува за поморски односно воен 
плен на море, бродот се запишува во пловната 
листа односно во регистарот на бродовите. 

Член 37 
Ако југословенски брод прогласен од страна 

на суд или друг орган на непријателска држава за 
поморски односно воен плен на море, подоцна биде 
ослободен од југословенските оружени сили, судот 
за поморски плен ќе донесе пресуда дека тој брод 
престанал да биде поморски односно воен плен на 
непријателот од моментот на ослободувањето. 

Член 38 
Сојузниот извршен совет може во текот на по-

стапката пред судот за поморски плен или по до-
несената пресуда со која се утврдува дека неутра-
лен брод е поморски плен, да одлучи да се запре 
постапката односно бродот и товарот прогласени 
за воен плен да му се вратат на сопственикот. 

У. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Поблиски прописи за работењето на судот за 
поморски плен донесува државниот секретар за 
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народна одбрана во согласност со сојузниот секре-
тар за правосудство. 

Член 40 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за оснивање и над-
лежност на Судот за поморски воен плен („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/46). 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 
Се прогласува Законот за ослободување од 

плаќање на придонесот од доходот остварен со вр-
шење определени дејности, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 
јуни 1964 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 16 јуни 1964 година. 

П. Р. бр. 65 
18 јуни 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕ-

ЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Работните организации не плаќаат придонес 

од доходот остварен со вршење на дејностите: 
1) производство на производи на црната мета-

лургија; 
2) рудничка експлоатација на обоени метали; 
3) производство на обоени метали, 

освен дејноста валање на обоени метали; 
4) производство, облагородување и преработка 

на неметални минерали; 
5) производство на базни хемиски производи; 
6) производство на градежни материјали; 
7) производство на дрвесина и целулоза; 

Ј $ ) 1 новинска и издавачка дејност и продажба 
на сопствени и туѓи изданија, од страна на новин-
ски и издавачки работни организации; 

9) превоз на патници и стоки во прекуморската 
пловидба; 

10) спасување и влечење бродови и вадење 
потопени бродови; 

11) пре лоз на патници и стоки во друмскиот 
сообраќај; 

12) поштенски, телеграфски и телефонски со-
обраќај. 

Член 2 Ј 
Делот од доходот во износот што ќ одговара на 

височината на придонесот од доходот од чие пла-
ќање е ослободена работната организација според 
членот 1 на овој закон, работната организација 
може во целина или делумно да го внесе непосре-
дно во својот деловен фонд пред распределбата на 
чистиот приход што ја врши по основите и мери-

лата утврдени со својот правилник за распределба 
на чистиот приход. 

За внесување на делот од доходот непосредно 
во деловниот фонд според ставот 1 на овој член, 
одлучува работничкиот совет или друг соодветен 
орган на управувањето на работната организација. 

^ л е н З 7 

Ако работната организација делот од доходот 
во височина па придонесот зд доходот од чие 
плаќање е ослободена го внесла во целина или де-
лумно непосредно во својот деловен фонд, според 
членот 2 на овој закон, на тој дел од доходот таа 
не плаќа придонес за општествените инвестициони 
фондови. 

Член 4 
Сојузниот секретар за општи стопански работи, 

во спогодба со сојузниот секретар за финансии, 
донесува, по потреба, упатства за спроведување на 
овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1964 година. 

357. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 16 јуни 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 16 јуни 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -

дерацијата, што се формираат според членот 7 став 
1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, се пренесува во кредитниот фонд на Југо-
словенската банка за надворешна трговија износот 
од 18.000 милиони динари за кредитирање на из-
возот на опрема и на изведувањето на инвестици-
они работи во странство во 1964 година. 

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 131 

18 јуни 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 
Претседател 

на Стопанскиот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р, 

Потпретседател 
на Сојузниот собор, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

358. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југослвија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 16 јуни 1964 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 16 јуни 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1965 ГО-
ДИНА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИ-
ИТЕ ШТО СЛУЖАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ НА СТРАНЦИ 
1. Во изградбата и реконструкцијата на објек-

тите со кои ќе се обезбеди зголемување и подобру-
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вање на сместувањето, исхраната, превозот и други 
услуги што служат за унапредување на туристич-
киот промет на странци, федерацијата учествува 
во 1965 година со износ од 19.300 милиони динари. 

2. Средствата на федерацијата од точката 1 на 
оваа одлука ќе 1\ се стават на располагање на Југо-
словенската инвестициона банка. 

3. Југословенската инвестициона банка од сред-
с т в а т а од точката 1 на оваа одлука ќе им одобрува 
кредити за намените предвидени со оваа одлука, 
и тоа: 

1) на стопанските и други организации што ќе 
остварат странски средства за плаќање со вршење 
услуги и продавање стоки на странски туристи во 
1964 година; 

2) на републичките банки. 
4. Кредитите во смисла на точката 3 под 1 на 

оваа одлука ќе им се одобруваат на: угостителски 
и туристички стопански организации, трговски сто-
пански организации овластени за продажба на сто-
ки во земјата за странски средства за плаќање, 
бањски и климатски лекувалишта, стопански орга-
низации, установи и општествени организации за 
одгледување дивеч, за вршење услуги на отстрел 
на дивеч и риболов. 

5. Височината на кредитите на организациите 
од точката 4 на оваа одлука се утврдува: 

1) со примена на стопа од 24,6% врз остварениот 
вкупен приход од извршени и наплатени сопствени 
услуги на странски туристи — за угостителските 
стопански организации и бањските и климатските 
лекувалишта; 

2) со примена на стопа од 61,6% врз против-
вредноста на странските средства за плаќање оства-
рени: 

а) од извршени и наплатени сопствени услуги 
и провизии од посредување — за туристичките сто-
пански организации; 

б) од продадени стоки во Југославија на стран-
ски туристи — за трговските стопански организации 
овластени за продажба на стоки за странски сред-
ства за плаќање; 

в) од извршени и наплатени услуги на отстрел 
на дивеч и организирање лов — за стопанските 
организации, установите и општествените органи-
зации за одгледување дивеч, за вршење услуги на 
отстрел на дивеч и риболов. 

6. Кредитите на организациите од точката 4 на 
оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе 
им ги одобрува со рок за исплата до 30 години и 
со интерес по стопа од Г%. 

7. Југословенската инвестициона банка може да 
им одобрува кредити на организациите од точката 
4 на оваа одлука до вкупниот износ од 6.500 мили-
они динари. 

Ако вкупниот износ по барањата за кредит 
биде поголем од 6.500 милиони динари, Југословен-
ската инвестициона банка сразмерно ќе ги намали 
износите на кредитите што ќе ги одобрува по тие 
барања. 

Ако вкупниот износ по барањата за кредит 
биде помал од 6.500 милиони динари, Југословен-
ската инвестициона банка ќе ја употреби настана-
тата разлика за одобрување кредити на републич-
ките банки за намените и под условите предвидени 
за одобрување кредити на републичките банки спо-
ред одредбите на оваа одлука. 

8. На републичките банки Југословенската ин-
вестициона банка ќе им одобрува кредити од сред-
ствата од точката 1 на оваа одлука во вкупен износ 
од 8.300 милиони динари, и тоа сразмерно со уче-
твото на одделни републики во остварениот девизен 
приход од туризмот во 1964 година. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Југосло-
венската инвестициона банка ќе ги одобрува за 
намените предвидени во точката 1 на оваа одлука, 
а под условите што таа ќе ги утврди. 

9. Југословенската инвестициона банка остато-
кот од средствата во износ од 4.500 милиони динари 

ќе го употреби за учество во кредитирањето на 
изградбата и реконструкцијата на туристичките 
објекти на подрачјата крај новоизградените маги-
стрални патишта што имаат услови за развој и уна-
предување на туристичкиот промет на странци. 

10. Југословенската инвестициона банка може 
во 1964 година да отпочне да им одобрува кредити 
на републичките банки за намените предвидени со 
оваа одлука од средствата со кои располага таа, со 
тоа овие средства да ги надомести од износот што 
ќе fi биде ставен на располагање за овие цели од 
средствата со кои ќе учествува федерацијата во 
финансирањето на инвестициите во стопанството во 
1965 година. 

11. Организациите од точката 4 на оваа одлука 
можат да ги користат кредитите добиени според 
оваа одлука само за намените предвидени во точ-
ката 1 на оваа одлука, како и за учество при доби-
вањето на 'кредитите од републичките банки во 
смисла на оваа одлука. 

12. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да донесе, во спогодба со Сојузниот комитет 
за туризам и со сојузниот секретар за трговија, 
поблиски прописи за начинот и постапката за да-
вање кредити според оваа одлука. 

Сојузниот секретар за финансии е должен да 
ги донесе прописите од претходниот став во рок 
од еден месец од денот на влегувањето во сила "на 
оваа одлука. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 121 

18 јуни 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Потпретседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Сергеј Крајгер, е. р. 

359. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Со-
јузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА РАСХОДУВАНИТЕ 
БРОДОВИ ШТО СЕ ПРОДАДЕНИ ВО 1964 ГОДИНА 
ПОРАДИ ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

ЗАРАДИ КАСИРАЊЕ 
. 1. На поморските бродарски претпријатија им се 

одобрува регрес за расходуваните бродови кои се 
продадени од 1 јануари 1964 година поради повле-
кување од експлоатација заради касирање. 

Како расходувани бродови што се продаваат по-
ради повлекување од експлоатација со цел за ка-
сирање, се подразбираат бродовите внесени во ос-
новните средства на поморските бродарски претпри-
јатија до 30 јуни 1962 година, кои од тој ден се за-
пишани во уписникот на бродови од соодветна кате-
горија пловидба. 

Одредбите од оваа одлука согласно се приме-
нуваат и на поморските бродарски претпријатија 
што бродовите што сочинуваат нивни основни сред-
ства ги касираат во сопствена режија. 

2. На помор еко -бро д ар еко претпријатие може во 
смисла на оваа одлука да му се одобри регрес ако 
пред склучувањето на договорот за продажба на 
бродот прибавило одобрение од Сојузниот^ секрета-
ријат за сообраќај и врски. Ова одобрение ќе го даде 
Сојузниот1 .секретаријат за сообраќај и врски само за 



Среда, 24 јуна 1964 .СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 —» Страна 483 

економсио-техничкЈ* застарени и неренгаб плит* 
бродови. 

3. Регресот според оваа одлука изнесува 12.000 
динари за еден бруто регистарски тон (ВРТ). 

4. Регресот од точката 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата на сојузниот буџет за 1964 го-
дина предвидени за регрес во областа на сообра-
ќајот. 

Средствата што п ом о рс к?о-бро д ар е кото претпри-
јатие ќе ги оствари со наплата на регресот, не вле-
гуваат во вкупниот приход на претпријатието ту-
ку се внесуваат во средствата на амортизацијата 
и претпријатието е должно да ги употреби за зго-
лемување на капацитетот на трговската морнари-
ца или за замена на постојните бродови со посо-
времени. 

5. Поблиските услови, начинот и постапката за 
остварување на регресот од оваа одлука ќе ги про-
пише сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 
согласност со сојузниот секретар за финансии. 

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

P. п. бр. 89 
17 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

360. 
Врз основа на членот 25 став 2 од Законот за 

Заштитата од јонизирачки зрачења („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/59) и членот 13 точка 4 алинеја 2 
и точка 9 алинеја 3 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/62), во согласност со сојузниот секретар за 
здравство и социјална политика, сојузниот секретар 
за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОГОДНОСТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО 
ВРШАТ РАБОТИ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ 

ЗРАЧЕЊА 

Член 1 
На работниците што вршат работи со извори на 

Јонизирачки зрачења со полно редовно работно вре-
ме, им припаѓаат поради штетноста на тие работи 
по здравјето, погодностите предвидени со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Како работи со извори на јонизирачки зрачења, 

во смисла на овој правилник, се сметаат: 
1) роботите што се вршат во јамите на рудници 

во кои се експлоатираат нуклеарни суровини не-
посредно; 

2) работите непосредно на технологија и прера-
ботка на нуклеарни суровини, озрачено гориво, ра-
диоактивни изотопи и отпадочни радиоактивни 
материи; 

3) работите на погон на реактори и акцелера-
тори и на нивното одржување; 

4) работите со Лх уреди во медицината, ветери-
ната, индустријата, во лаборатории и за други цели; 

5) работите на негување болни за време на при-
мена на радиоактивни елементи заради лекување; 

6) работите на приготвување радиоактивни еле-
менти и нивна апликација заради лекување; 

7) работите во лаборатории од I и II класа и во 
погони што ќе ги определи Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија; 

8) работите на подготвување и примена на ра-
диоактивни бои; 

9) работите со затворени извори на зрачење при 
чие вршење доаѓа до директна изложеност на јо-
низирачки зрачења; 

10) работите при интервенција ка ј акциденти и 
деконтаминација; 

11) работите на изведување на мерките за за-
штита и при контрола на јонизирачките зрачења 
на работните места на кои се вршат работите од 
претходните точки на овој став. 

Како работи од ставот 1 на овој член се сме-
таат и работите што се вршат во јамите на рудници 
во кои не се експлоатираат нуклеарни суровини, 
ако во тие јами според наодот на Сојузната коми-
сија за нуклеарна енергија постои јонизирачко зра-
чење кое значително го надминува просекот на при-
родното зрачење и се доближува кон нивото на 
зрачењето во јамите на рудници од точката 1 на 
ставот 1 од овој член. 

Член 3 
Работниците што вршат работи од членот 2 на 

овој правилник мораат при работата да бидат обез-
бедени со заштитни средства така што да не бидат 
изложени на јонизирачко зрачење посилно од оние 
што се дозволени со Упатството за дозволените дози 
на јонизирачки зрачења на кои можат да им бидат 
изложени лица што работат со извори на тие зра-
чења („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62). 

Дозите на зрачење од ставот 1 на овој член 
ги утврдува службата за заштита од јонизирачки 
зрачења во односната работна организација или 
овластената установа за техничка заштита од јони-
зирачки зрачења со која работната организација 
склучила посебен договор за утврдување на приме-
ните дози на јонизирачки зрачења во смисла на 
точката 3 од Решението за давање овластуван»е на 
определени установи за вршење работи на техничка 
заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/62.). 

Член 4 
Работното време на работниците што вршат ра-

боти од членот 2 на овој правилник се скратува 
сразмерно со дозата на јонизирачко зрачење што 
тие ја примаат на своите работни места. 

Одлуката за скратување на редовното работно 
време сразмерно со дозата на зрачење ја донесува, 
на предлог од овластената установа од членот 3 став 
2 на овој правилник, работничкиот совет односно 
соодветниот орган на управувањето на работната 
организација 

Член 5 
Изложеноста на работниците кон јонизирачки 

зрачења претставува посебен услов за работа, што 
треба да се земе предвид при определувањето на 
основите за учество на работниците во распредел-
бата на средствата за лични доходи. 

Член 6 
Работниците што вршат работи од членот 2 на 

овој правилник имаат право на годишен одмор до 
6 недели. 

Право на годишен одмор до 6 недели имаат и 
работниците што вршејќи ги работите од членот 2 
на овој правилник примиле доза на зрачење пого-
лема од дозволената, поради што им е забрането 
за определено време да вршат такви работи, и тоа 
за време додека таа забрана трае. 

Годишниот одмор мора да се користи во два 
дела, од кои едниот не може да биде пократок од 
15 дена. Периодот помеѓу овие два дела на одморот 
мора да изнесува најмалку 4 месеци. 

Член 7 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на лица што работат со радиоактивни елементи во 
слободен промет« 
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Член 8 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11-10/64-5 
13 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар за труд, 
Ристо Џунов, е. р. 

361. 

Врз основа на тон. 1 и 2 од Одлуката за овла-
стување определени сојузни органи да ја утврдат 
номенклатурата на стопанските и нестопанските 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), во 
согласност со сојузниот секретар за финансии и со 
сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за 
општи стопански работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕН ИМОТ СПОРЕД НИВНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Номенклатурата за распоредување на стопан-

ските и други организации и државните органи 
според дејностите која е составен дел од Правил-
никот за распоредување на корисниците на опште-
ствен имот според нивните дејности („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63), се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) во групата: „620-10 Угостителски стопански 
организации за сместување" се додаваат следните 
подгрупи: 

„620-11 Угостителски стопански организации за 
сместување, освен сезонските 

620-12 Угостителски стопански организации за 
сместување, со сезонско работење"; 

2) во групата: „620-50 Угостителски единици на 
^угостителски организации (работнички ресторани, 
планинарски и други домови, клубови и друго)" се 
додаваат следните подгрупи: 

„620-51 Работнички ресторани и мензи * 
620-52 Одморалишта на работните и синдикал-

ните организации 
620-53 Други угостителски единици на ^ у г о -

стителски организации (планинарски и други до-
мови, клубови и друго)"; 

3) текстот на гранката под »азив: „630-00 Ту-
ризам" се менува и гласи: 

„630-00 ТУРИСТИЧКО ПОСРЕДУВАЊЕ 
630-10 Туристички пртпријатија 
630-20 Туристички бира". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 650 
16 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, е. р. 

362. 

Врз основа на членот 50 од Уредбата за надо-
местоците на патните и другите трошоци на јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/60, 15/61, 24/61 и 16/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/63 и 30/63), сојузниот секретар за буџет и 
организација на управата пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПА-

ТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Правилникот за надоместоците за службени 

патувања и селидби во странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/59, 48/59, 30/60, 27/61, 26/62 30/62 и 
48/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63 и 43/63) во 
членот 4 став 1 зборовите: „членот 12 на Уредбата 
за патните и селидбените трошоци" се заменуваат 
со зборовите: „членот 21 на Уредбата за надоместо-
ците на патните и другите трошоци на јавните слу-
жбеници". 

Член 2 
Во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Во органите во кои се врши проверување на 

можноста за обезбедување средства за работа на 
државните органи и на внатрешната расподелба 
на тие средства според принципите на доход, со 
правилникот за распределба ќе се определи на која 
група од ставот 2 на овој член и одговараат од-
делни работни места." 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„На сојузен државен потсекретар, сојузниот 

јавен правобранител, генералниот секретар на Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи и на 
службеник во звање амбасадор им припаѓа днев-
ница од I група наголемена за 30°/о. 

На помошник сојузен државен секретар, по-
мошник сојузен секретар, службеник во положај-
не звање државен советник, ополномоштен мини-
стер од I класа, како и на старешините на орга-
ните, установите и организациите што ги именува 
или ги назначува Сојузниот извршен совет или што 
се назначуваат во согласност со Сојузниот извр-
шен совет, им припаѓа дневница од I група наго-
лемена за 15fl/e, 

Сојузниот секретаријат за буџет и организаци-
ја на управата определува кои други положаи во 
сојузните органи, установи и организации им одго-
вараат на положаите од ст. 1 и 2 на овој член.14 

Член 4 
По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„Функционерите во републиките ги распоре-

дува во групите од членот 5 на овој правилник од-
носно им 'определува дневница согласно со членот 
6 од овој правилник надлежниот републички ор-
ган." 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Дневницата за одделни странски земји изне-

сува, и тоа: 

за Авганистан: 
за службениците од I група 19 пресмет. долари 
** п „ II „ 18 „ т 

• „ III . 17 
, IV _ 13 



Среда, 24 јуни 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 — Страна 485 

за Австралија: за СР Германија: 
за службениците од I група 6,5 англ. фунти за службениците од I група 
» п » И » 6 „ „ „ п п II „ 
» » П III » 5 , 5 п П » » tt III п 
» » » IV п 5 п п „ п „ IV п 

за Австрија: за Грција: 
за службениците од I група 370 австр. шилинзи за службениците од I група 
» п » И » 320 w „ „ „ „ II „ 

* " I » 270 „ „ „ „ „ HI „ 
» IV „ 200 „ „ „ „ „ IV „ 

за Албанија: за Данска: 
за службениците од I група 1.400 лека за службениците од I група 

» И „ 1 200 „ „ „ „ И „ 
» III „ 1200 „ „ „ „ III „ 
„ IV „ 1.000 „ „ „ „ IV „ 

за Алжир: за Египет: 
за службениците од I група 20 пресмет. долари за службениците од I група 
» и » II п I® » » и tt » II » 
» it tt HI » 14 „ „ јџ „ „ III ,, 
tt tt tt IV „ 12 „ „ ,, „ „ IV „ 

за Аргентина: за Етиопија: 
за службениците од I група 17 САД долари за службениците од I група 
it » » II » » tt tt tt » II tt 
tt tt tt III » tt n tt tt tt III tt 

TV 11 TV tt tt И * * )» 14 »» » » tt »»•«•* 1» 
за Белгија: за Израел: 
за службениците од I група 800 белг. франци за службениците од I група 
tt tt » I I it 100 tt П tt tt » I I tt 
tt n » HI n 600 „ I, » ,t tt HI H 

» IV „ 500 „ n „ „ » IV „ 
за Боливија: за Индија: 
за службениците од I група 16 САД долари за службениците од I група 
» » » II 11 ,, „ „ ft ,, II „ 
п п tt HI tt 12 it n » и ч HI п 

IV 10 IV tt it tt x v tt XKf it tt a it » 1 * »> 
за Бразилија: за Индонезија: 
за службениците од I група 16 САД долару за службениците од I група 
»» » » И tt 14 ,, „ » tt » И » 
a n tt HI tt 12 ^ a a tt tt HI tt 
tt tt tt IV „ 10 I, „ » ,, „ IV „ 

за Бугарија: за Ирак: 
за службениците од I група 15 буг. лева за службениците од I група 
» » » Н а 13 „ „ а а а И а 
tt tt tt HI it 12 „ „ a »> a III tt 
tt tt » IV „ 11 „ „ „ „ ,, IV и 

за Бурма: за Иран: 
за службениците од I група 6 англ. фунти за службениците од I група 
П TT TT И » 5,5 И „ )) it tt II n 
a n tt HI » 5 w „ „ „ ,» III n 
n » » IV „ 4 n „ „ ,, „ IV „ 
за Венецуела: за Исланд: 
за службениците од I група 26 САД долари за службениците од I група 
» » п II а 24 „ „ „ „ ,, II п 
tt n » HI n 22 „ „ „ „ „ III n 
„ „ „ IV „ 20 „ „ ,, » » IV » 

за Гана: за Италија: 
за службениците од I група 8 тан. фунти за службениците од I група 
„ „ „ II „ 8 „ и » п п И » 
» » » HI » T » » » »» » III » 
tt п п IV „ 7 » „ a w » IV H 

за Гвинеја: за Јапонија; 
за службениците од I група 6.000 гв. фр . за службениците од I група 
„ ,, » И „ 6.000 „ „ » » » и » 

» HI „ 5.000 „ „ » » » Ш » 
„ IV „ 5.000 н „ „ „ » IV » 

за ДР Германија: за Јемен: 
за службениците од I група 70 истон. гера*, марки за службениците од I група 
» » » И » 60 » „ „ „ » " Л1 " 

П ' ' . I I I * 55 „ w „ ј * ^ • » Ш * 
» • ! • I У п 50 в „ * , Ј * . • га * „ 

60 марки 
50 „ 
45 „ 
35 „ 

320 драхми 
290 „ 
260 „ 
230 

120 дан. круни 
100 „ 
80 „ 
65 „ 

7 егип. фунти 

5,5 
4,5 

15 САД долари 
14 " 
13 " 
12 " 

55 израел, фунти 
50 
45 
40 " 99 

95 рупии 
90 
80 
70 

8 англ. фунти 
8 
ТЈ It •» 

6 " 99 

9 иран. динари ТЈ it tt 
6 " 
6 " " 

20 САД долари 
17 " 
15 " 
13 " 

17 САД долари 
16 " 
15 " 
14 " 

10.000 ит. лири 
8.500 " 
7.500 " 
6.500 " 

22 САД долари 
19 " 
17 и 

14 " н 

18 САД долар« 
16 " 
15 -
14 - ^ " 
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за Јордан: 
за службениците од 

за Мексико: 
I група 

II „ 
III „ 
IV . „ 

за Јужноафричка Унија: 
за службениците од I група 
» п » II » 

„ III „ 
IV и » м А • и 

18 САД долари за службениците од I група 18 САД долари 
16 " " „ II „ 15 " 
15 " " „ „ „ III „ 13 " 
14 " » „ „ „ IV „ 11 " 

за Монголија: 
5 англ фунти З а службениците од I група 26 САД долари 
4,5 " ' " » » » И » 2 4 " 
4 » " » » » Ш » 2 2 " 
3,5 » » » » » IV „ 20 " 

за Камбоџа: 
за службениците од 

за Канада: 
за службениците од 

за Кенија: 
за службениците од 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 

група 

група 

група 

за Кина: 
за службениците од I група 

И „ 
III „ 
IV „ 

1.000 ријала 
900 
800 
800 

20 канад. долари 
16 
14 
13 

7 англ. фунти ТЈ >> »» 

6 " 
6 " 

5 пресм. англ. ф. 
4,5 
4,5 " " " 
4 » » »? 

за Непал: 
за службениците од I група 

И „ 
III „ 
IV „ 

за Нигерија: 
за службениците од 

за Нов Зеланд: 
за службениците од 

за Норвешка: 
за службениците од 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 

група 

група 

група 

6,5 англ. фунти 
6 
5,5 " 
45 » 

8,5 англ. фунти 
8,5 " 
8 " " 
8 " " 

5 англ. фунти 
4 " » 
3,5 " 
3,5 " 

100 нерв. круни 
80 " 
70 " " 
60 " " 

за Кипар: 
за Обединетото кралство Велика Британија и Се-

верна Ирска: 
за службениците од I група 5 англ. фунти за службениците од I група 7 англ. фунти 

П А к ЗУ » TT fj » 11 
и >1 п 11 » ° 

» » 11 HI и 4 " " „ „ „ III „ 5 ' " 
„ IV „ 3,5 " " „ „ „ IV „ 4 " 

за Конго: за Пакистан: 
за службениците од I група 18 САД долари за службениците од I група 7 англ. фунти 

П18 " " TT fi ^ " " 11 Аи И П 11 АА 11 
* III „ 15 " " „ „ „ III „ 6 
» IV „ 13 » » „ „ „ IV „ 5,5 " 

за Куба: за Парагвај: 
за службениците од I група 22 САД долари за службениците од I група 17 САД долари 

. И . 20 " " „ „ „ И „ 13 " 
» Ш » 18 " " „ „ „ III „ 12 " 
» IV 16 " „ „ „ IV „ 10 " 

за Кувајт: за Перу: 
за службениците од I група 8,5 англ. фунти за службениците од I група 18 САД долари 

» И » 8 „ „ „ II „ И " 
» Ш » 8 " " » ,, „ Ш „ 13 " 
» IV „ 7,5 » » „ „ „ IV „ 11 * 

за Либан: за Полска: 
за службениците од I група 18 САД долари за службениците од I група ЗОО злота 

» И » 15 " " „ „ „ II „ 280 " 
* HI „ 13 " " „ „ „ III „ 260 " 
» IV „ 11 " " „ „ „ IV „ 240 » 

за Либија: за Португалија: 
за службениците од I група 7 англ. фунти за службениците од I група 12 САД долари 

» И » 7 " " ,, „ „ И „ И " 
» Ш » 6 » » „ „ „ i n „ . io » 
» IV „ 6 » » „ „ „ i y „ 9 " 

за Република Мали: за Родезија: 
за службениците од I група 7.000 мал. франци за службениците од I груда 5 англ. фунти 

» II „ 7.000 » „ „ и „ 4,5 » 
„ HI „ 6.000 » » „ „ и HI „ 4 
» IV „ 6.000 " » „ „ n IV „ 3,5 " 

за Мароко: за Романија: 
за службениците од I група 15 САД долари за службениците од I група 150 леја 

» II » 13 " „ „ „ Н п 130 » 
» Ш 12 и " „ „ п Ш п 120 " 
. IV . 10 « • e w „ i y . 100 
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за Саудијска Арабија: 
за службениците од I група 25 САД долари 

П ОА » » 
» 

„ Ш „ 22 » 
„ IV „ 21 » 

за Сенегал: 
за службениците од I група 8 англ. фунти 
» » » И » 8 

Ш7 " » и 1 

IV 7 " 99 
п и 11 х v 19 9 

за Сирија: 
за службениците од I група 18 САД долари 

„ И „ 15 " 
„ Ш „ 13 " 

IV 11 99 99 
» » и х » и х х 

за Соединетите Американски Држави: 
за службениците од I група 22 САД долари 
»> » » II » 18 

„ Ш „ 17 " 
„ IV „ 15 " 

за Сојузот на Советските Социјалистички Репуб-
лики: 

за службениците од I ipyna 17 рубли 
91 19 19 II 19 15 " 

„ III „ 13 " 
IV 11 99 99 99 91 х V 19 ХХ 

за Сомалија: 
за службениците од I група 20 САД долари 
» » » II » 18 " " 

Ш1 6 " " и 1 и 

IV 14 99 99 
99 19 99 х * 99 ^ 
за Судан: 
за службениците од I група 8 англ. фунти 

II 7 " " 99 » 99 ХХ 19 1 
Ш6 " " 19 U 

IV 5 99 99 99 91 х V 99 U 

за Тајланд: 
за службениците од I група 22 САД долари 

И Т) " " 19 ** 
и Ш „ 18 " 
„ IV „ 18 " 

за Тангањика: 
за службениците од I ipyna 7 англ. фунти 

П Г1 99 1» 
19 • 

Ш 6 99
 " 99 V 

IV 6 " а 
99 П 11 А V „ U 

за Тунис: 
за службениците од I група 7 тунис, динари 

П С 99 99 
19 ° 

„ Ш 5 " 
„ IV * 4 -

за Турпија: 
за службениците од I група 140 тур. лири 

„ И „ 120 " 
„ Ш „ 100 » 
,, IV „ 80 » 

за Унгарија: 
за службениците од I група ЗОО унг. форинти 

„ И » 280 " 
„ III „ 250 " 
„ IV „ 230 " 

за Уругвај: 
за службениците од I група 18 САД долари 

» И » . 15 " 
„ Ш „ 13 " 

IV 11 " " 11 19 99 х V 19 лх 

за Финска: 
за службениците од I група 55 нови фин. марки 

„ И „ 45 " 
„ III „ 40 " 
„ IV „ 35 " 

за Франција: 
за службениците 'од 

за Холандија: 
за службениците од 

за Цејлон: 
за службениците од 

за Чехословачка: 
за службениците од 

за Чиле: 
за службениците од 

за Швајцарија: 
за службениците од 

за Шведска: 
за службениците од 

за Шпанија: 
за службениците од 

I група 
II „ 

III „ 
IV „ 

I група 
И „ 

III „ 
IV „ 

I група 
II „ 

III „ 
IV „ 

I група 
И » 

Ш » 
IV „ 

I група 
И » 

III „ 
IV „ 

I трупа 
И » 

III „ 
IV „ 

I група 
И „ 

III „ 
IV „ 

I група 
И » 

HI „ 
IV „ 

75 фр. франци 
70 " 
60 " 

55 „ 

45 хол. форинти 
40 " 
35 " 
30 " w 

7 англ. фунти 
6,5 " 
6 " " 
5 " " 

200 чех. круни 
180 " 
160 " 
150 " 

20 САД долари 
16 " 
14 " 
12 " 

70 шв. франци 
60 " 
55 " 
45 " 

80 швед. круни 
70 " " 
60 " " 
50 " " 

720 пезети 
660 
600 
540 

за другите земЈи 
Америка: 

за службениците 

за неопфатените 
за службениците 

за неопфатените 
за службениците 

на Јужна Америка и Централна 

од I ipyna 18 САД долари 
„ II „ 14 -
„ Ш „ 12 » 
„ IV „ 10 » 

земји ва Африка: 
од I група 8,5 англ. фунти 
„ И * 8,5 » 
» Ш 8 
» IV „ 8 » 

земји на Азија: 
од I група 6 англ. фунти 
» И » 6 » 
„ Ш 5 » 
„ IV „ 5 » 

Член 6 
Во членот 9 ставот 1 се менува и гла-си: 
„Ако на службеникот му се обезбедени бесплат-

но стан и храна, нему му припаѓаат 50% од пропи-
шаната дневница. Ако му е обезбеден бесплатно са-
мо стан или само храна, му припаѓаат 75% од пропи-
шаната дневница." 

Член 7 
Во членот 10 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Ако во цената на авионската карта се з а л е т а -

ни и трошоците за храна и ноќевање, на службени-
кот му припаѓа дневница намалена за 50%." 
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Член 8 
Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако во странство патува југословенска делега-

ција или одделни лица како југословенски делегати 
(меѓународни конференции, водење преговори со 
претставници на странска земја и сл.), членовите на 
делегацијата и одделни делегати можат да бараат да 
им се признаат направените трошоци за ноќевање 
во хотел според поднесените сметки. Во таков случај 
им се исплатува дневница за службено патување 
намалена за 4С°/о. На ист начин им се пресметува 
дневницата и на другите службеници, ако е тоа 
назначено во налогот за службено патување." 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3, кој станува став 2, се мену-

ва и гласи: 
„На шефот на делегацијата му припаѓа на служ-

бено патување дневница од I група наголемена за 
15%, ако нема право на поголема дневница." 

Досегашниот став 4 станува став 3 и по него се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Статусот на делегација односно делегат за уче-
ство на преговори и состаноци со претставници на 
странски земји и меѓународни организации се утвр-
дува врз основа на критериумите што ќе ги опре-
дели државниот секретар за надворешни работи во 
спогодба со сојузниот секретар за буџет и организа-
ција на управата." 

Член 9 
По членот 11 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член Па 

Ако службеното патување треба да се изврши 
во странска земја во која Југославија нема дипло-
матско-конзуларно претставништво, а се предвиду-
ваат приеми, коктели и слично, на функционерот од 
членот 6 на овој правилник можат, за трошоци на 
репрезентацијата, да му се дадат посебни износи за 
покривања на фактичните трошоци за тие цели. 

Член 116 

На службениците што патуваат со функционери-
те како придружници, и кои мораат да бидат сместени 
заедно со функционерите, им припаѓа пропишаната 
дневница намалена за 25л/о со тоа што покрај вака 
намалените дневници им се признаваат и трошоците 
за ноќевање во хотел според поднесените сметки." 

Член 10 
Во членот 13 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Ако службеното патувања се врши со авион 

што има прва класа и туристичка класа, првата 
класа можат да ја користат функционерите од чле-
нот 6 на овој правилник, а туристичката класа — 
другите службеници." 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, збо-
р о в и т е : „само по одобрение од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа 
управа" се заменуваат со зборовите: „и ако е тоа 
назначено во налогот за службено патување". 

Член И 
По членот 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 
„Службениците од членот 116 на овој правил-

ник имаат право да користат ист вид превозно сред-
ство што го користи функционерот во чија придру-
жба се наоѓаат тие, ако е тоа назначено во налогот 
за службено патување." 

Член 12 
Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи: 
„Функционерите од членот 6 на овој правилник 

можат да користат оддел со една постела во кола за 

спиење само ако е тоа назначено во налогот зга слу-
жбено патување. Под ист услов оддел со една по-
стела во кола за спиење можат да користат кури-
рите во дипломатско-конзуларната служба." 

Член 13 
Во членот 20 став 1 пред зборовите: „на преме-

стениот" се додаваат зборовите: „и обратно,". 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„При поаѓање во странство за пакување на 

предмети на службеникот му се признаваат фактич-
ните трошоци според поднесените сметки." 

Член 14 
Во членот 23 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Надоместокот на трошоците од ставот 1 на овој 

член му припаѓа и на службеник што е во потста-
нарски или сличен однос, а има своја покуќнина што 
ја користел до преместувањето во странство." 

Член 15 
По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 

„Надоместок на трошоците за личен превоз му при-
паѓа на службеникот еднаш годишно и за обиколка 
на членовите на потесната фамилија што постојано 
престојуваат во Југославија. Овој надоместок му 
припаѓа и на брачниот другар на преместениот слу-
жбеник за обиколка на децата, односно за обиколка 
на брачниот другар — преместен службеник." 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 011-12/64-2 

13 јуни 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за буџет и организација 

на управата, 
Зоран Полич, е. р. 

363. 
Врз основа на членот 33 став 3 од Основниот 

закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54. и 52/61) 
и членот 10 оддел I под б) точка 4 алинеја 2 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
»а сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), 
во согласност со сојузниот секретар за внатрешни 
работи, сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ЖИТНАТА НЕМАТОДА И 

ГЛАМНАТА КАЈ СТРНИТЕ ЖИТА 
1. Посевот на стрни жита во кој е утврдено 

присуство на житна нематода (Anguilluline tritici 
Steinb.) или гламна ка ј житата (Tilletia ѕрр.), не 
може при апробација да се признае како посев за 
производство на семенска стока. 

2. Овластените установи за испитување и кон-
трола на семе не можат да издадат уверение за 
квалитетот на зриеста семенска стока ниту да снаб-
дат со атест семе од стрни жита ако во тоа семе 
утврдат присуство на житна нематода или гламна. 

3. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство и промет на семе се 
должни семето од стрни жита пред да го пуштат 
во промет да го дезинфицираат. 

Семе од стрни жита може да се употреби за 
сопствена сеидба или да се пушти во промет само 
ако е претходно дезинфицирано со некое од тиле-
тицидите чиј промет е дозволен во Југославија. 

Овластените установи за испитување и кон-
трола на семе не смеат да издадат уверение за ква-
литетот на зрнеста семенска стока ниту да снабдат 
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со атест семе од стрпи жита ако утврдат дека тоа 
семе не е дезинфицирано. 

4. Повредата на одредбите од точката 3 ст. 1 и 2 
на оваа наредба повлекува одговорност за стопан-
ската организација или установа според одредбите на 
членот 58 став 1 точка 3 и членот 59 став 1 точка 6 
од Основниот закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници, а за одговорното лице во орга-
низацијата според одредбите на членот 58 став 2 и 
членот 59 став 2 од тој закон. 

Повредата на одредбите на точката 3 став 2 од 
оваа наредба повлекува одговорност, за физичко 
лице според одредбата на членот 60 став 1 од Основ-
ниот закон за заштита на растенијата од болести 
и штетници. 

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

Бр. 321-18/64-6 
9 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 

364. 
Врз основа на членот 3 став 4 од Правилникот 

за распоредување на корисниците на општествен 
имот според нивните дејности („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63), во согласност со сојузниот 
секретар за финансии и со сојузниот секретар за 
труд, сојузниот секретар за општи стопански ра-
боти издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УГО-
СТИТЕЛИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СПО-

РЕД НИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
1. Во групата: „620-10 Угостителски стопански 

организации за сместување" од Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и други организации 
и државните органи според дејностите, која е со-
ставен дел од Правилникот за распоредување на 
корисниците на општествен имот според нивните 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 
12/63), се распоредуваат и мешаните угостителски 
стопански организации кои во свој состав имаат 
хотелски, ресторански, кафеански и други угости-
телски објекти ако вредноста на нивните (активни) 
основни средства во употреба во хотелските објекти 
е поголема од вредноста на тие основни средства 
во ресторанските, кафеанските и другите објекти 
што се во состав на тие угостителски стопански 
организации. 

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

Бр. 651 
16 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, е. р. 

365. 
Врз основа на членот 48 од Уредбата за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 34 став 1 од За -
конот за сојузните органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56, 44/60 и 22/62), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ (ИНВЕНТ АРИС АНКЕ-

ТО) КАЈ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Упатството за спроведување на пописот 

(инвентарисањето) ка ј стопанските организации 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 
50/61) во точката II по ставот 1 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„По исклучок во случаите од одредбите под 4 
и 5 на ставот 1 од оваа точка стопанските органи-
зации можат да одлучат при спојувањето, припо-
јувањето или поделбата односно по истекот на ро-
кот на пробното производство да не се врши нату-
рален попис на сите материјални средства, ако е во 
текот на изминатите девет месеци пред извршеното 
спојување, припојување или поделба односно пред 
истекот на рокот на пробното производство извршен 
редовен целосен попис на сите средства и на изво-
рите на тие средства на односните стопански орга-
низации. Овие стопански организации во тој случај 
ќе ја утврдат состојбата на сите свои материјални 
средства врз основа на порано извршениот попис 
и податоците од своето книговодство. 

Одлуката од ставот 2 на оваа точка ја донесу-
ваат спогодбено работничките совети или други 
соодветни органи на управувањето на сите стопан-
ски организации што се спојуваат или се припоју-
ваат, а во случај на поделба или истек на рокот на 
пробното производство одлуката ја донесува работ-
ничкиот совет или друг соодветен орган на управу-
вањето на стопанската организација која се дели 
односно на која ќ истекол рокот на пробното про-
изводство." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/2-417-146 
13 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

366. 

Врз основа на чл. 14 и 20 од Основниот закон 
за заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 26/54 и 52/61) и чле-
нот 10 оддел I под а) точка 2 алинеја 1 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ РАСТЕНИСКИ БО-

ЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

1. Во Решението за определување на опасните 
растениски болести и штетници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54, 23/60, 4/61 и 46/61) во точката I 
по текстот под 1 се додава нов текст под 1а, кој 
гласи: 

„1а. Anguillulina tritloi Steinb". 
По текстот под 20 се додава нов текст под 20а, 

кој гласи: 
„20а. Tilletia ѕрр.". 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 321-18/64-6 
2 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 
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367. 

Врз основа на членот 16 од Законот за Уставни-
от суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/63), Уставниот суд на Југославија на своја-
та седница од 22 мај 1964 година донесе. 

Д Е Л О В Н И К 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Уводни одредби 

Член 1 
Уставниот суд на Југославија ја определува сво-

јата организација и работа со овој деловник и со 
други општи акти донесени врз основа на сојузен 
закон и овој деловник. 

Член 2 
Деловникот и другите општи акти Судот ги до-

несува, ги менува и ги дополнува »а седница, врз 
основа на предлог што ги содржи одредбите на оп-
штиот акт чие донесување се предлага. 

Составувањето на писмениот предлог на делов-
никот и другите општи акти може да и се довери на 
комисијата што ја образува Судот или претседателот 
на Судот. 

Член 3 
Надзор над спроведувањето на сите општи акти 

што се однесуваат на организацијата и работата на 
Судот врши претседателот на судот. 

Јавност на работата на Судот 
Член 4 

Јавноста на работата на Судот се обезбедува со 
одржување јавни расправи, со објавување на одлу-
ките и со давање известувања за сите прашања од 
работата на Судот што се од интерес за јавноста. 

Судот може да одлучи и седниците на кои се 
расправува за прашања од интерес за јавноста да ' 
се одржуваат со учество на јавноста. 

Члан 5 
Претседателот на Судот повремено им дава на 

претставниците на печатот и другите видови ин-
формации известувања за работата на Судот. Овие 
известувања, по одобрение од претседателот на Су-
дот, можат да ги даваат и судии или секретарот на 
Судот. 

Член 6 
Од Судот може непосредно да се врши радио-

пренос и телевизиски пренос, по претходно одобре-
ние од претседателот на Судот. 

Службено општење со учесниците во постапката 
и со други лица 

Член 7 
Судот прима предлози и претставки од орга-

ните, организациите и граѓаните секој работен ден 
во текот на целата година. 

Времето за прием на усните предлози и прет-
ставки во текот на работниот ден го определува 
претседателот на Судот. 

Член 8 
Предлозите за оценување на уставноста и зако-

нитоста на општите акти се поднесуваат писмено 
во три примерка, а другите предлози и претставки 
— во еден примерок. 

Претставките што содржат иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на општите акти можат да се подне-
суваат и усно. 

Усно можат да му се поднесуваат на Судот и 
предлози за заштита на основните слободи и права 

утврдени со Уставот, кога за тоа постојат оправ-
дани разлози. 

Писмените предлози и претставки ги прима 
определениот службеник, а усните предлози и пред-
ставки — стручниот соработник што ќе го определи 
секретарот на Судот. 

Член 9 
Писмените претставки што не се разбирливи, 

што не содржат определени барања или со кои се 
бараат разни објаснувања или известувања судиите 
нема да ги испитуваат во претходна постапка, туку 
таквите претставки ќе му ги достават на секретарот 
на Судот, кој ќе го предупреди подносителот на 
нејасностите и недостатоците на претставката и, по 
потреба, ќе му даде потребни известувања. 

Член 10 
Учесникот во постапката Судот може да го по-

вика својот став за спорното прашање да го изложи 
на расправата или да ги даде потребните известу-
вања, иако учесникот има полномошник. 

И судијата што ја води претходната постапка 
може да го повика учесникот во постапката и да 
бара од него потребни изјави. 

Член 11 
Поканите, одлуките и другите акти им се до-

ставуваат на учесниците во постапката и на други 
лица, по правило, по пошта. 

Во итни случаи поканите можат да се упату-
ваат телеграфски или телефонски. Во тој случај во 
списите ќе се констатира кога и како е упатена 
поканата. 

Член 12 
Известувањата за предметот што се однесуваат 

до податоците забележани во уписникот им ги дава 
на заинтересираните лица определениот службеник. 

Учесниците во постапката имаат право во при-
суство на определениот службеник да ги разгледу-
ваат списите на предметот по кој се води постап-
ката во кој тие се учесници. 

Распоред на работите 

Член 13 
Предлозите и претставките им се даваат во ра-

бота на одделни СУДИИ заради водење претходна 
постапка, според распоредот на работите што го 
утврдува Судот на своја седница. 

Со овој распоред на работите се определуваат 
и други постојани обврски на судиите во врска со 
работите од надлежноста на Судот. 

Член 14 
Ако според распоредот на работите на судијата 

му е даден во работа предмет а тој смета дека по-
стојат оправдани разлози за негово изземање, прет-
седателот на Судот ќе му го додели тој предмет во 
работа на друг судија. 

Член 15 
Распоредот на вработите на стручните соработ-

ници го определува претседателот на Судот, а рас-
поредот на работите на административните службе-
ници — секретарот на Судот. 

Член 16 
Распоредите на работите на судиите, стручните 

соработници и административните службеници, 
како и сите измени што во нив ќе бидат направени, 
ќе им се соопштуваат на членовите на Судот и на 
службениците во Судот. 

Подготвување за расправа и седница 
Член 17 

Судијата на кој му е даден предмет во работа 
води претходна постапка согласно со одредбите од 
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Законот за Уставниот суд на Југославија. 
Во текот на претходната постапка тој судија 

може да предложи претседателот на Судот да опре-
дели уште еден или двајца судии што ќе соработу-
ваат со него во водењето на претходната постапка. 

Судијата на кој му е даден предмет во работа 
може да предложи за начинот на водењето на прет-
ходната постапка да се изјасни Судот на своја 
седница-

Член 18 
Ако е Судот должен по предлог од органите 

или организациите определени со Уставот или со 
сојузен закон да поведе постапка за оценување на 
уставноста или законитоста на пропис или друг 
општ акт, судијата во претходната постапка ќе ги 
преземе сите дејствија потребни за да може за 
предметот да се одлучи на расправа или седница. 

Во испитувањето на претставките што содржат 
иницијатива за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста, судијата ќе ги собере 
податоците и известувањата што се потребни за 
одлучување за поведување на постапката. 

Ако член "на Судот бара да се поведе постапка 
за оценување на уставноста или законитоста на не-
кој пропис или општ акт, тој може сам да ги 
собере податоците и известувањата што се потребни 
за одлучување за поведување на постапката. 

Член 19 
Кога по повод на претставка што содржи ини-

цијатива за поведување постапка за оценување на 
уставноста или законитоста ќе поведе постапка или 
ќе најде дека нема основ за поведување постапка, 
како и кога ќе ја запре постапката, Уставниот суд 
ќе го извести за тоа подносителот на претставката, 
а по потреба, и другите заинтересирани органи и 
организации. 

*Член 20 
Ако судијата во претходната постапка во сми-

сла на членот 59 став 1 од Законот за Уставниот суд 
на Југославија го предупреди предлагачот на не-
надлежноста на Судот или на пречекорувањето на 
рокот, а предлагачот во рок од петнаесет дена од 
денот на доставувањето на предупредувањето не го 
извести Судот дека останува при предлогот или го 
извести Судот дека се откажува од предлогот, — 
судијата ќе го констатира тоа писмено и предметот 
како свршен ќе и го достави на писарницата на 
Судот. 

Член 21 
АКО ВО текот на претходната постапка утврди 

дека повеќе учесници со посебни претставки барале 
да се оцени уставноста или законитоста на ист 
општ акт или ако повеќе учесници поднесле пред-
лози за заштита на слободите или правата против 
ист поединечен акт или дејствие, овие претставки 
односно предлози ќе се спојат и по нив ќе се води 
единствена постапка и ќе се донесе една одлука. 

Претставката односно предлогот што Судот по-
доцна го примил ќе се спои со првата стасана прет-
ставка односно предлог. 

Член 22 
Ако судијата во текот на претходната постапка 

најде дека треба да се определат привремени мерки 
за спречување на повреди на некое основно право 
или слобода (член 39 став 3 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија), тој ќе побара Судот да одлучи 
за тоа на седница или врз основа на расправа. 

По одлуката на Судот за определување на при-
времени мерки предметот му се дава одново на 
судијата заради понатамошно водење на претход-
ната постапка. 

Предлозите на учесниците во постапката да се 
укинат привремените мерки судијата ги изнесува 
на решавање на седницата на Судот. 

Ако во рок од три месеци од денот на опреде-
лувањето на привремените мерки Судот не донесе 
конечна одлука за заштитата на основните права или 
слободи, судијата ќе побара Судот да одлучи на 
седница дали привремените мерки и понатаму оста-
нуваат во сила или се укинуваат. 

Член 23 
Ако е во претходната постапка потребно да се 

преземат дејствија за чие вршење е нужно да се 
обезбедат парични средства, судијата пред да ги 
преземе овие дејствија ќе бара да се одобрат по-
требни средства. 

Член 24 
Кога претходната постапка ќе биде завршена, 

судијата што ја водел оваа постапка го известува 
за тоа претседателот на Судот со писмен реферат. 

Рефератот на судијата треба да содржи особено: 
какво барање е поставено во предлогот односно 
претставката, кои подготовки се извршени, кои 
спорни фактички и правни прашања се појавиле 
во текот на разгледувањето на предметот, и предлог 
да се изнесе предметот на решавање на седница или 
на расправа, при што треба посебно да се даде 
мислење дали постојат услови за исклучување на 
јавноста на расправата. Во рефератот, по потреба, 
ќе се предложи кои лица, покрај учесниците во 
постапката, треба да се поканат на расправата. 

Во рефератот ќе се изнесе накратко и содржи-
ната на стручните мислења, ако во текот на постап-
ката се прибавени тие. 

Ако судијата смета дека треба да се отфрли 
предлогот поради постоење на процесни пречки за 
одлучување за сушноста на работата, тој во рефе-
ратот ќе ги изнесе само разлозите поради кои смета 
дека треба да се отфрли предлогот. 

Член 25 
Председателот на Судот писмено ги известува 

судиите за денот и часот на одржувањето на распра-
вата односно седницата. 

Писменото известување им се доставува на су-
диите најдоцна на три дена пред одржувањето на 
расправата односно седницата, а само во итни слу-
чаи претседателот на Судот може да определи да се 
одржи седницата односно расправата иако од доста-
вувањето на известувањето не минале три дена. 

Кон писменото известување за одржување на 
расправата односно седницата мора да се приложи 
рефератот на судијата што ја водел претходната 
постапка, а по потреба и други материјали. 

Член на Судот што е изземен не се поканува на 
расправата односно седницата. 

Член 26 
Секој член на Судот е должен да присуствува 

на расправите и седниците, ако не е оправдано 
спречен. 

На членовите на Судот ќе им се овозможи да 
можат пред одржувањето на расправата односно 
седницата да ги разгледаат списите на предметите 
за кои ќе се одлучува. 

Расправа 

Член 27 
На расправата се покануваат учесниците во по-

стапката односно нивните застапници и полномош-
ници, како и други лица чие присуство на распра-
вата е потребно по оценка на претседателот на 
Судот. 

Учесниците во постапката се покануваат со 
писмена покана така што од денот на доставувањето 
на поканата до денот на одржувањето на распра-
вата да треба да минат најмалку осум дена. Во итни 
случаи претседателот на Судот може да определи 
и пократок рок. 
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Поканите на учесниците во постапката и на 
другите лица што треба да учествуваат на распра-
вата им се упатуваат врз основа на решението на 
претседателот на Судот за закажување на распра-
вата. Овие покани ги потпишува секретарот на 
Судот. 

Ако е постапката поведена по иницијатива на 
Судот, на учесниците во постапката ќе им се до-
стави и решението на Судот за поведување на 
постапката, ако тоа порано не им е доставено. 

Член 28 
За времето и местото на одржувањето на јав-

ната расправа јавноста се известува со соопштение 
објавено на огласната табла^ во Судот. 

Ако е прашањето за кое ќе се расправува на јав-
ната расправа од посебен интерес за заштитата на 
уставноста или законитоста, претседателот на Судот 
може да одлучи за денот и местото на одржувањето 
на јавната расправа да се извести јавноста и преку 
печатот и другите видови информации. 

Член 29 
Расправите се одржуваат во просториите на Су-

дот, но од оправдани причини Судот може да одлу-
чи јавната расправа да се одржи во други просто-
рии во седиштето на Судот или во друго место 
надвор од седиштето на Судот. 

Член 30 
Расправата ја раководи претседателот на Судот. 
На расправата учествуваат сите членови на 

Судот, освен оние што се оправдано спречени. 
Расправата може да се одржи само ако се при-

сутни најмалку шест членови на Судот. 
На почетокот на расправата претседателот на 

Судот ги известува присутните за кој предмет ќе 
се расправува, утврдува кое од повиканите лица 
дошло на расправата и дали повиканите лица уред-
но ги примиле поканите. 

По тоа судијата известител ги излага фактите 
и прашањата од значење за донесување на одлу-
ката, не изнесувајќи свое мислење. 

Понатамошниот тек на расправата го опреде-
лува претседателот на Судот имајќи ја предвид 
обемноста на доказниот материјал, значењето на 
определени прашања, природата на предметот и 
другите околности што можат да влијаат врз текот 
на расправата. 

Член 31 
Судија известител на расправата е судијата што 

ја водел претходната постапка. Во случај на негова 
спреченост претседателот на Судот определува кој 
на расправата ќе ја врши должноста на судија из-
вестител. 

^ Ако во претходната постапка учествувале по-
веќе судии, судија известител ќе биде оној судија 
кој по распоредот на работите го добил предметот, 
ако судиите не се спогодат поинаку. 

Член 32 
Судиите што учествуваат на расправата имаат 

право од учесниците во постапката и од други лица 
што даваат изјави на расправата да бараат известу-
вања во врска со предметот за кој се расправува. 
Ако на расправата се изведуваат докази, судиите 
имаат право на сведоците и вештаците да им поста-
вуваат прашања. 

Член 33 
Во текот на расправата учесниците во постап-

ката имаат право да известуваат и да образложу-
ваат свои ставови и барања и да одговараат на на-
водите за фактите што се изнесени на расправата. 

Член 34 
Судот ќе одлучи дали ќе се изведуваат одново 

доказите што се изведени во претходната постапка. 
Ако на расправата се укаже потреба да се изве-

дат докази што не се изведени во претходната по-
стапка, Судот може да одлучи тие докази да се 

изведат непосредно на расправата, или пред опре-
делен судија или пред друг суд или орган. 

Член 35 
Судот може да одлучи расправата да се одложи 

на определено или на неопределено време, за да се 
прибават и изведат нови докази, за да се соберат 
потребни податоци, известувања и мислења, како и 
во други оправдани случаи. 

Член 36 
Ако Судот не одлучи да се одложи расправата, 

претседателот на Судот ја заклучува расправата 
и по тоа се пристапува кон советување и гласање. 

Член 37 
На советувањето и гласањето можат да прису-

ствуваат само членовите на Судот и записничарот. 
Во советувањето и гласањето можат да учеству-

ваат и членови на Судот што не присуствувале на 
расправата. 

Член на Судот што е спречен да учествува во 
советувањето и гласањето може за предметот да 
даде писмено мислење, кое ќе се прочита во текот 
на советувањето. 

При советувањето Судот може да заклучи да се 
одложи донесувањето на одлука или да се одржи 
нова расправа за предметот. 

Ако е потребно, пред одлучувањето за сушноста 
на работата членовите на Судот гласаат за одделни 
прашања од кои зависи донесувањето на одлуката. 

Член 38 
За текот на расправата се води записник, кој го 

составува записничарот. Записникот го потпишу-
ваат претседателот на Судот и записничарот. 

Седница 
Член 39 

Судот на седница може да одлучува за предло-
зите на учесниците во постапката ако не постојат 
процесни претпоставки за одлучување за сушноста 
на работата. 

Судот на седница донесува општи акти за сво-
јата организација и работа, го определува судијата 
што ќе го заменува претседателот на Судот во слу-
ча ј на негова спреченост, одлучува за изземање на 
членови на Судот, го утврдува распоредот на рабо-
тите на судиите, го назначува секретарот на Судот 
и донесува одлуки за други прашања што со соју-
зен закон и деловникот се ставени во надлежност 
на Судот, а за кои Судот не одлучува врз основа 
на расправа. 

Член 40 
Седницитие ги свикува и ги раководи претсе-

дателот на Судот. 
Претседателот на Судот закажува седница по 

барање на секој судија, ако се работи за прашање 
за кое според законот или овој деловник одлучува 
Судот на седница. 

Член 41 
Ако Судот одлучува на седница за предлози 

на учесниците во постапката, на седницата прису-
ствуваат членовите на Судот и записничарот. Ако 
Судот одлучува за други прашања, на седницата 
присуствува и секретарот на Судот, а по потреба и 
сите или определени стручни соработници и други 
лица што ќе ги покани претседателот на Судот. 

На седницата присуствуваат сите членови на 
Судот, освен оние што се оправдано спречени. 

Седницата може да се одржи само ако се при-
сутни најмалку шест членови на Судот. 

Член на Судот што е спречен да присуствува 
на седницата може за предметот да даде писмено 
мислење, кое ќе се прочита во текот на седницата. 

Член 42 
За секое прашање што е на дневен ред на сед-

ницата се расправува, по правило, откако ќе се 
поднесе писмениот реферат. 



Среда, 24 јуни 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 — Страна 493 

Ако се одлучува за предлози на учесниците во 
постапката, писмениот реферат го поднесува суди-
јата што ја водел претходната постапка. Тој е и 
известител на седницата, освен во случаите од чле-
нот 31 на овој деловник. 

Вб другите случаи претседателот на Судот го 
определува судијата, секретарот на Судот или 
стручниот соработник кој за одделно прашање ќе 
поднесе писмен реферат и кој ќе биде известител 
на седницата. 

Член 43 
За текот на седницата се води записник, кој го 

потпишуваат претседателот на Судот и записни-
чарот. 

За предлозите на учесниците во постапката за 
кои Судот одлучувал на седница, се води посебен 
записник. Овој записник се води за сите предмети 
што во еден ден биле на дневен ред на седницата, 
освен ако Судот не определи поинаку. 

Член 44 
На седницата на Судот на која по расправата 

се советувало и се гласало се составува посебен 
записник за советувањето и гласањето. 

Записник за советувањето и гласањето се со-
ставува и во случај ако одлуката не е донесена врз 
основа на расправа, а не е донесена таа едногласно. 

Во записникот за советувањето и гласањето се 
наведуваат имињата на членовите на Судот што 
учествувале во советувањето и гласањето и името 
на записничарот, датумот на советувањето и гласа-
њето и битната содржина на одлуката. Кон овој 
записник се прилагаат и одвоените мислења на 
членовите на Судот. 

Заменикот за советувањето и гласањето го 
потпишуваат претседателот на Судот и записни-
чарот. 

Составување, потпишување и објавување 
на одлуката 

Член 45 
Одлуката ја составува писмено судијата што 

бил известител. 
Ако неговото мислење не е прифатено, нему ке 

му се довери да ја состави одлуката само ако тој се 
согласи со тоа, во противно претседателот на Судот 
ќе определи кој судија ќе ја состави одлуката. 

Член 46 
Одлуката ја потпишуваат претседателот на Су-

дот и судијата што ја составил одлуката. Приме-
рокот на одлуката што му се доставува на учесни-
кот во постапката го потпишува само претседателот 
на Судот. 

Ако претседателот на Судот не се согласи со 
текстот на одлуката, тој може да бара да се напра-
ват во него потребни исправки и дополненија. Ако 
судијата на кој му е доверено да ја состави одлу-
ката не се согласи со тие забелешки, претседателот 
на Судот ќе го изнесе спорното прашање на реша-
вање на седницата. 

Член 47 
Кога одлуката доставена до учесниците во по-

стапката содржи погрешки во препишувањето, 
претседателот на Судо-ѓ ќе донесе решение за 
исправка на текстот на одлуката. 

Член 48 
Објавувањето на одлуките во службените ве-

сници се врши според одредбите на Законот за 
Уставниот суд на Југославија. 

Препис на одлука на Судот што не е објавена 
во некој од службените весници има право да 
секретаѕрот на Судот. 
бара и да добие секој што за тоа има оправдан ин-
терес. 

За издавањето на препис на одлука одлучува 

Следење на појавите од интерес за уставноста 
и законитоста 

Член 49 
Заради следење на појавите од интерес за оства-

рувањето на уставноста и законитоста во Судот ќе 
се евидентираат позначајните предлози и прет-
ставки, ќе се проверуваат и проучуваат податоците 
на кои укажуваат учесниците во постапката и дру-
гите лица што се обрнуваат до судот, ќе се проучу-
ваат законските прописи и други општи акти, како 
и извештаите и други материјали на органите и 
организациите. 

Член 50 
Во Судот се образуваат посебни комисии за про-

учување на прашањата на уставноста и закони-
тоста во одделни области на општествениот живот. 

Овие комисии се составени од судии и стручни 
соработници, а нивниот состав се утврдува со 
распоредот на работите. 

Во својата работа овие комисии се користат со 
мислењата на научните институти, управните и 
други органи, општествени организации и одделни 
стручни научни и други јавни работници. 

Член 51 
Врз. основа на предлозите на комисиите од 

членот 50 на овој деловник Судот утврдува на сед-
ница какви мерки би требало да се преземат заради 
отстранување на неуставноста или незаконитоста 
и, согласно со членот 3 од Законот за Уставниот суд 
на Југославија, и поднесува на Сојузната скупшти-
на определени предлози и мислења. 

Ако во поглед на дадените предлози не постои 
согласност на членовите на Судот, на Сојузната 
скупштина и се соопштуваат одвоените мислења. 

Утврдување на начелните ставови во поглед на при-
менувањето на уставните одредби за основните 

права и слободи 
Член 52 

Предлог да заземе Судот начелен етав со кој ја 
определува смислата на одредбите на Уставот за 
правото на самоуправување и другите основни 
права и слободи (член 42 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија) можат да поднесат Врховниот 
суд на Југославија, Врховниот воен суд, Врховниот 
стопански суд или републичките уставни судови. 

- Судот поведува постапка за заземање начелен 
став по сопствена иницијатива или по повод барање 
на судија или претставка на државен орган, орган 
на самоуправувањето, организација или граѓани. 
За прифаќањето на иницијатива Судот одлучува 
на седница. 

Член 53 
Предлозите и прифатените иницијативи за зазе-

мање начелни ставови претседателот на Судот ги 
доставува до Врховниот суд на Југославија, Врхов-
ниот воеон суд, Врховниот стопански суд или ре-
публичките уставни судови и бара од овие судови 
да се изјаснат за предлогот односно за прифатената 
иницијатива. 

По тоа прашањето се расправува на седницата 
на Судот на која се покануваат претставници на 
врховните судови на федерацијата или републич-
ките уставни судови. 

За заземање начелен став одлучува судот на 
посебна седница, на која присуствуваат само чле-
новите на Судот и записничарот. 

Работни состаноци 
Член 54 

Заради разгледување на прашањата што се 
однесуваат на работењето и начинот на работа ка 
Судот, претседателот на Судот, по потреба, свикува 
работни состаноци. 

На работните состаноци претседателот на Судот 
може да поканува членови на Судот, стручни сора-
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ботници, административни службеници и други 
лица. 

Работни состаноци на стручните соработници и 
административните службеници може да свикува и 
секретарот на Судот. 

Член 55 
Ако е прашањето што е на дневен ред на работ-

ниот состанок од интерес за работењето и на начи-
нот на работата на сите уставни судови, претседа-
телот на Судот ќе покани на таков работен состанок 
и претставници од републичките уставни судови. 

Организација на стручните и административните 
служби 
Член 56 

Стручните и административните работи во Судот 
ги вршат секретарот на Судот, стручните соработни-
ци и административните службеници. 

Член 57 
Секретарот на Судот му помага на претседате-

лот на Судот во вршењето на неговите функции, 
а особено во подготвувањето на расправите, седни-
ците и работните состаноци. 

Секретарот на судот се грижи сите стручни и 
административни работи во Судот да се вршат уред-
но и на време. Тој ги известува учесниците во по-
стапката за местото и времето за одржување на ра-
справите и ги определува стручните соработници 
што ќе водат записник на расправата, на седницата 
односно на работниот состанок^ Тој се грижи за до-
ставувањето на одлуките до учесниците во постап-
ката и за објавувањето на одлуките во службените 
весници. 

Секретарот на Судот врши и други работи пред-
видени со Законот за Уставниот суд на Југославија 
и со овој деловник, како и работи што ќе му ги 
определи претседателот на Судот. 

Член 58 
На седниците на кои се одлучува за организа-

цијата и работата на судот секретарот на Судот 
има право да го изложи своето мислење за сите пра-
шања што се на дневен ред на седницата. Тој е 
должен да се грижи за извршувањето на заклучо-
ците донесени на седницата на Судот што се однесу-
ваат на организацијата и работата на Судот. 

Член 59 
Секретарот на Судот во случај на негова спре-

ченост го заменува помошникот — секретар. 
Помошникот — секретар на Судот ги врши ра-

ботите од делокругот на секретарот во обем што го 
определува секретарот на Судот во согласност со 
претседателот на Судот. 

Член 60 
Стручните соработници во Судот ги проучуваат 

предлозите и претставките упатени до Судот, сора-
ботуваат во комисиите за проучување на праша-
њата од определени области и вршат други стручни 
работи од областите за кои се определени со распо-
редот на работите. 

Член 61 
Стручниот соработник кој во претходната по-

стапка соработувал со судијата на определен пред-
мет е, по правило, записничар на расправата или 
седницата на Судот кога за тој предмет ќе се од-
лучува. 

На стручниот соработник за водење на записни-
кот му се обезбедува, по потреба, техничка помош. 

Стручниот соработник го потпишува записникот 
што го составил. 

Член 62 
Во Судот постојат следните организациони еди-

ници: биро за документација, одделение за општи 
работи и кабинет на претседателот на Судот. 

Член 63 
Бирото за документација собира информации за 

појавите што се од интерес за уставноста и зако-

нитоста и води евиденција за прописите, судските 
одлуки и други материјали. 

Работата на бирото за документација ја раково-
ди шеф, по упатствата од секретарот на Судот. 

Член 64 
Одделението за општи работи врши персонални, 

сметководствени и други административни работи 
за потребите на Судот. 

Работата на одделението за општи работи ја ра-
ководи началник на одделение, според упатствата 
на секретарот на Судот. 

Член 65 
Кабинетот на претседателот на Судот прима под-

несоци и други писмена упатени до претседателот 
на Судот, се грижи за водењето на неговата лична 
преписка и врши други работи што ќе ги определи 
претседателот на Судот. 

Работите на кабинетот на претседателот на Су-
дот ги раководи шеф на кабинетот, кој работи по 
непосредните упатства од претседателот на Судот и 
пред него одговара за својата работа. 

Член бб 
Организацијата и работата на бирото за доку-

ментација, како и административното работење го 
определува Судот со посебни правилници. 

Печат 
Член 67 

Судот има свој печат, кој има форма на круг во 
пречник од 50 mm. 

Печатот на Судот содржи грб на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија околу кој е 
натписот на српскохрватски односно хрватскосрпски, 
словенечки и македонски јазик: „Уставен суд на 
Југославија — Белград". 

Печатот на Судот се става на одлуките и реше-
нијата на Судот како и на другите акти со кои Су-
дот службено општи со другите органи, организации 
или граѓани. 

Член 08 
Судот има и печат од помал обем (мал печат), 

кој има форма на круг во пречник од 20 mm. 
Малиот печат на Судот содржи грб на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија околу 
кој е називот и седиштето на Судот на српскохрват-
ски јазик. 

Малиот печат служи за разни заверки и слично. 

Завршна одредба 
Член 69 

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Су-Бр. 280/64 
13 јуни 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

368. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДТСВО И 

ПЧЕЛАРСТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните Југословенски 
стандарди: 
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Морков за индустриска прера-
ботка — — — — — — — JUS Е.В1.115 

Цвекло за индустриска преработка JUS Е.В1.116 
Кромид (црн-црвен) за индустри-

ска преработка — — — — — — JUS Е.В1.121 
Зелка за индустриска преработка JUS Е.В1.130 
Карфиол за индустриска прера-

ботка — — — — — — — — JUS Е.В1.132 
Спанаќ за индустриска прера-

ботка — — — — — — — — JUS Е.В1.160 
Тиквички за индустриска пре-

работка — — — — — — — — JUS Е.В1.167 
Јаготки за индустриска прера-

ботка — — — — — — — — JUS Е.В2.151 
Малинки за индустриска пре-

работка — — — — — — — — JUS Е.В2.153 
Смокви за индустриска прера-

ботка — — — — — — — — JUS Е.В2.181 
Сончогледово семе за индустри-

ска преработка — — — — — — JUS Е.В4.410 
Производи на пчеларството — сат-

ни основи — — — — — — — JUS Е.В 1.021 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардите JUS Е.В1.116, 
JUS Е.В1.167 и JUS Е.В2.181, се задолжителни и 
влегуваат во сила на 1 септември 1964 година. 

4. Југословенските стандарди изземени во точ-
ката 3 на ова решение се применуваат од 1 септем-
ври 1964 година. 

Бр. 07-3474 
14 мај 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. P-

369. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЈН-

СКИ МЕБЕЛ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Кујнски мебел: 

Стоечки едноделен шифонер — JUS D.E2.101 
Стоечки дводелен шифонер — JUS D.E2.102 
Стоечки шифон ер за во ќоше JUS D.E2.103 
Шифонер со мијалник — — — JUS D.E2.104 
Плочи за стоечки ишфонери — JUS D.E2.105 
Висечки едноделен нгифонер — JUS D.E2.106 
Висечки дводелен шифонер — JUS D.E2.107 
Висечки шифонер за во ќоше — JUS D.E2.108 
ВИСОК шифонер — — — — JUS D.E2.109 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 септември 1964 година. 

Бр. 06-4211 
11 јуни 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић, е- Р-

370. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ'4, бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНАТА СТОЛАРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Градежна столарија: 
Еднострук прозорец со кутија за вна-
трешна завеса — — — — — — JUS D.E1.111 
Еднострук прозорец со кутија за над-
ворешна завеса — — — — — — JUS D.E1.112 
Прозорец со споени крила (крило на 
крило) без кутија за завеса — — JUS D.E1.120 
Двоен прозорец со тесна кутија, без 
кутија за завеса — — — — — JUS D.E1.130 
Двоен прозорец со тесна кутија и со 
кутија за внатрешна завеса помеѓу 
прозорците крила — — — — — JUS D.E 1.134 
Двоен прозорец со широка кутија, 
без кутија за завеса — — — — JUS D.E1.140 
Двоен прозорец со широка кутија и 
со кутија за надворешна завеса — JUS D.E1.142 
Еднострук прозорец со ребреници — JUS D.E1.190 
Двоен прозорец со ребреници — — JUS D.E1.192 

2. Југословенските стандарди од точката 1 »а 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 септември 1964 година. 

Бр. 06-4213 
11 јуни 1964 година 

Бел1рад 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

371. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони (^Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), генералниот ди-
ректор на Заедницата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНА 
ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА 
НА ДВАЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ДОАЃАЊЕТО 
НА ВРХОВНИОТ ШТАБ НА НАРОДНООСЛОБО-
ДИТЕЛНАТА ВОЈСКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА ВИС 

На 27 јули 1964 година ќе се пушти во продажба 
пригодна поштенска марка во вредност од 25 /ди-
нари по повод прославата на дваесетгодишнтшата 
од доаѓањето на Вис на Врховниот штаб на Народ-
ноослободителната војска на Југославија. 
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Сликата на марката претставува партизани во 
марш. На горниот дел на марката е отпечатен нат-
писот: „Југославија" а во долниот лев агол на 
марката натписот: „Вис 1944—1964" — обата натписа 
со латиница. Ознаката на вредноста на марката е 
отпечатена во горниот лев агол на марката под 
натписот: „Југославија". Бојата на марката е сиво-
зелена, а цртежот во кафеавоцрвена боја. 

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми по-
шти, а за франкирање на поштенските пратки ќе 
важи до 3 јануари 1965 година. 

Бр. 01-6184/1 
15 јуни 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић е. p. 
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372. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), генералниот ди-
ректор »а заедницата на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ГОДИШНИНА-

ТА НА ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ 

На 26 јули 1964 година ќе се пуштат во продаж-
ба пригодни поштенски марки по повод годишни-
ната на земјотресот во Скопје. 

Овие марки имаат две вредности, со следните 
мотиви и во следните бои: 

1) од 25 динари — растројство на почвата и 
обнова, кафеавобраон; 

2) од 50 динари — меѓународна солидарност и 
обнова, сина. 

На марката од 25 динари натписот: „Југосла-
вија" е отпечатен со кирилица вертикално во дол-
ниот лев агол а на марката од 50 динари — со лати-
ница вертикално во горниот лев агол на мерката. 
Зборот: „Скопје" е отпечатен во средината. на 
десниот раб на марката, и тоа со кирилица на мар-
ката од 25 динари а со латиница на марката од 50 
динари. Под овој збор е отпечатен датумот „26. VII 
1963", а под датумот — годината: „1964". Ознаката 
на вредноста е отпечатена на марката од 25 динари 
во долниот десни агол, а на марката од 50 динари 
во горниот десни агол. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкирање на поштенските пратки ќе 
важат до 25 јули 1965 година. 

Бр. 01-5363/1 
15 јуни 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

355. Указ за прогласување на Законот за по-
морскиот плен и воениот плен на море — 
Закон за поморскиот плен и воениот 
плен на море — — — — — — — 

356. ј Указ за прогласување на Законот за 
ослободување од плаќање на придонесот 
од доходот остварен со вршење опреде-
лени дејности — — — — — — — 
Закон за ослободување од плаќање на 
придонесот од доходот остварен со вр-
шење определени дејности — — — — 

357. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата —^ — 

358. Одлука за учеството на федерацијата во 
1965 година во кредитирањето на инве-
стициите што служат за унапредување 
на туристичкиот промет на странци — 

359. Одлука за одобрување регрес за расхо-
дуваните бродови што се продадени во 
1964 година поради повлекување од екс-
плоатација заради касирање — — — 

360. Правилник за погодностите на работни-
ците што вршат работи со извори на јо-
низирачки зрачења — — — — — — 

361. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за распоредување на ко-
рисниците на општествен имот според 
нивните дејности — — — — — — 

362. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за надоместоците за слу-
жбени патувања и селидби во странство 

363. Наредба за сузбивање на житната не-
матода и гламната ка ј стрните жита — 

364. Наредба за распоредување на определени 
угостителски стопански организации спо-
ред нивните 'дејности — — — — — 

365. Упатство за дополнение на Упатството за 
спроведување на пописот (инвентариса-
њето) ка ј стопанските организации — 

366. Решение за дополнение на Решението за 
определување на опасните растениски бо-
лести и штетници — — — — — —• 

367. Деловник на Уставниот суд на Југосла-
вија — — — — — — — — — — 

368. Решение за југословенските стандарди 
од областа на растително^ производство 
и пчеларството — — — — — — — 

369. Решение за југословенските стандарди 
за кујнски мебел — — — — — — 495 

370. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежната столарија — — 493 

371. Решение за пуштање во продажба на 
пригодна поштенска марка по повод про-
славата на дваесетгодишнината од доа-
ѓањето на Врховниот штаб на Народно-
ослободителната војска на Југославија 
на Вис — — — — — — — — — 495 

372. Решение за пуштање во продажба на 
пригодни поштенски марки по повод го-
дишнината на земјотресот во Скопје — 496 

481 

482 

483 

484 

488 

489 

489 

489 

490 

494 


