
. .СЛУЖБЕН лист НА СФРЈ" излегува 
ша издание на српскохрватски однос-
но хрватскосрпски, словенечки в 
македонски јазик — Огласи според 
тарифата — Жиро-сметка каЈ Служба-
та на општественото книговодство ѕа 
претплата, посебни изданија и огласи 

си-з гм-г 

Четврток, 20 ноември 1969 

ББЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. XXV 

Цена на овој број е 2,69 динари. -
(I р отплата за taw година изнесува 
I I - дин - Редакција: Улица Јована 
Ристика бр I. Поштенски фах ДО -
Телефони: централа 5t-Ml 50-Ѕ32, St-Ш 
и SO-934; Служба за претплата И-ГО. 

Пропадна служба si fTi. 

586. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 12 ноември 1989 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 12 
ноември 1969 година. 

ПР бр. 838 
13 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Член 4 
Досегашниот Секретаријат за информации на 

Сојузниот извршен совет продолжува со работа ка-
ко Сојузен секретаријат за информации. 

Член 5. 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

587. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-

НИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за сојузниот буџет за 1969 година, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 12 ноември 1969 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 12 ноември 1969 година. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗ-
НИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните органи на управата, 

сојузните совети и сојузните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/67) во членот 25 алинеја 
3 зборот: „и" се брише, а на крајот на алинејата 
4 точката се заменува со запирка и со зборот: „и" 
и потоа се додава нова алинеја 5, која гласи: 

„Сојузен секретаријат за информации.". 

Член 2 
По членот 29 се додава нов член 29а, кој гласи: 
„Сојузниот секретаријат за информации ги вр-

ши работите што се однесуваат на прашањата на 
печатот, радиото, телевизијата и другите средства 
за информирање; се грижи за редовното известу-
вање на јавноста за работата на Сојузниот извршен 
совет, сојузните органи на управата, сојузните со-
вети и сојузните организации; се грижи за инфор-
мирањето на странство за југославија и врши 
работи во врска со усогласувањето на работата на 
органите на управата и на работните и други орга-
низации што се занимаваат со информативна деј-
ност за странство." 

Член 3 
Пленот 101 се брише. 

ПР бр. 837 
13 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за сојузниот буџет за 1969 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68) во членот 16, 
во Билансот на приходите и општиот распоред на 
приходите на сојузниот буџет за 1969 година, се 
вршат следните измени: 

1) во ставката Основна намена 10. Наменски до-
полнителни средства на другите општествено — по-
литички заедници, бргани и организации, во распо-
редната група 10-2 Средства распоредени во опре-
делен износ, износот: „979,230.000" се заменува со 
износот: „999,230.000"; 

2) во ставката Основна намена 17. Буџетски об-
врски од поранешните години, во распоредната 
група 17-2 Средства распоредени во определен из-
нос, износот: „380,261.000", кој е зголемен на 
388,761.000 со решение на Сојузниот извршен совеѕ 
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Р.п. бр. 97 од 14 мај 1969 година донесено врз осно-
ва на членот 151 од Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заедници, се 
заменува со износот: „354,261.000"; 

3) во ставката Основна намена 19. Нераспоредени 
приходи (текушта буџетска резерва), во распоредната 
група 19-2 Средства распоредени во определен износ, 
износот: „48,515.000" се заменува со износот: 
„63,015.000". 

Член 2 
Во членот 17, во посебниот дел на сојузниот 

буџет за 1969 година, во разделот 45. Секретаријат 
за сојузен буџет и општи работи, се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) во позицијата 203 (09-2) зборовите: „за Авто-
номна Покраина Косово и Метохија" се заменуваат 
со зборовите: „за Социјалистичка Автономна По-
краина Косово"; 

2) по позицијата: „207 (10-2) Дополнителни сред-
ства на фондовите на инвалидското и пензиското 
осигурување за валоризација на најниските бореч-
ки пензии" се додава нова позиција, која гласи: 
„207а (10-2) Посебни додатни дополнителни средства 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово за 
финансирање изградбата на материјалната база на 
општествените служби 20,000.000"; 

3) во позицијата 211 (17-2) За отплата на кре-
дитите за земјоделските вишоци користени за фи-
нансирање на сојузниот буџет во 1965 и 1966 годи-
на, износот: „126,000.000", кој е намален на 108,773.000 
со решението на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 
141 од 23 јули 1969 година донесено врз основа на 
членот 151 од Основниот закон за финансирање на 
општествено-политичките заедници, се заменува со 
износот: „75.773.000"; , 

4) во позицијата 213 (17-2) Обврски на државата 
по странски заеми и за нацнонализиран странски 
имот, износот: „53,800.000" се заменува со износот: 
„52,300.000"; 

5) во позицијата 217 (19-2) Текушта буџетска 
резерва, износот: „25,545.000" се заменува со изно-
сот: „43,745.000"; 

6) во позицијата 218 (19-2) За НОВИ назначува-
ња на работници и приправници во рамките на 
одобрена систематизација на работните места, 
износот: „8,000.000" се заменува со износот: 
„7,000.000"; 

7) во позицијата 219 (19-2) За зголемување на 
личните доходи на функционерите и работниците 
на органите на федерацијата, износот: „14,970.000" 
се. заменува со износот: „12,270.000". 

Член 3 
За износите со кои во членот 1 од овој закон 

се зголемуваат односно намалуваат износите на 
основните намени во општиот распоред на прихо-
дите на сојузниот буџет за 1969 година, се зголе-
муваат односно намалуваат вкупните износи на 
основните намени на соодветната распоредна група. 

За износите со кои во членот 2 од овој закон 
се зголемуваат односно намалуваат износите на 
односните позиции, се зголемуваат односно намалу-
ваат вкупните износи на соодветните намени. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

588. 

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 ДОПОЛ-

НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за девизното работење, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 

од 12 ноември 1969 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 12 ноември 1969 година. 

ПР бр. 840 
13 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповић с. р 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО-

ТО РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) 
по членот 36 се додава нов член 36а, кој гласи: 

„Работна организација не може да издаде на-
лог за плаќање на увозот на стоки ако има нена-
мирени обврски спрема доверителите во земјата за 
кои од денот на втасаноста до денот на поднесува-
њето на налогот за плаќање на увозот поминале 
повеќе од 60 дена и ако вкупниот износ на тие об-
врски преминува 10% од вкупниот износ на сите 
втасани а ненамирени обврски на работната орга-
низација во времето на поднесувањето на налогот. 

Како доказ за фактот од ставот 1 на овој 
член работната организација е должна да поднесе 
писмена изјава до банката. 

Одредбите од овој член нема да се применуваат 
на налозите за плаќање на увозот на стоки што се 
извршуваат врз товар на девизните квоти на Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана ка ј На-
родната банка на Југославија." 

Член 2 
Во членот 88 став 1 по точката 8 се додава нова 

точка 8а, која гласи: 
„8а) ако на банката П доднесе неточна изјава 

за фактите од-членот 36а на овој закон;". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со парична казна до 100.000 динари ќе се 

казни за стопански престап банката, ако изврши 
налог за плаќање без изјавата предвидена во чле-
нот 36а на овој закон." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „за дејствието од ставот 1" се заменуваат со 
зборовите: „за дејствијата од ст. 1 и 2", а по збо-
ровите: „правно лице" се додаваат зборовите: „или 
во банката". 

Член 3 
Налозите за плаќање на увозот на стоки по 

договорите што се склучени пред влегувањето во 
сила на овој закон ќе се извршуваат според про-
писите што важеле до денот на неговото влегување 
во сила. 

За производните работни организации, како л 
за други работни организации регистрирани за вр-
шење надворешнотрговски промет, кога увезуваат 
стоки за сметка на производни организации, про-
центот во смисла на членот 1 од овој закон за 
време од 6 месеци од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон изнесува 200/о. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

589. 
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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за Тарифата' на сојузниот данок на 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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промет, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 12 ноември 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 12 
ноември 1969 година. 

ПР бр. 841 
13 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 
45/68 и 55/68), во членот 8 став 1 на крајот од точ-
ката 14 точката се заменува со точка и запирка 
и по тоа се додаваат нови точки 15, 16 и 17, кои 
гласат: ' 

„15) на промет на телевизиски приемници (теле-
визори) кога ги набавуваат училишта, уметнички 
академии и факултети исклучително за наставни 
цели; 

16) на промет на опрема што ја набавуваат об-
Јразовно-воспитни установи според стандардите 
утврдени со републички прописи, под условите од 
чл.10 и 11 на овој закон; 

17) на промет на трактори јачина до 35 КЅ 
и приклучни орудија за тие трактори, како и на 
други земјоделски машини јачина до 35 КЅ и на 
орудијата што се означени во групите 421, 422, 423, 
424 и 426 на Номенклатурата на основните средства." 

По ставот 1 се додава нов" став 2, кој гласи: 
„Ако производите кои според ставот 1 од овој член 

се ослободени од плаќање сојузен данок на промет 
под услов да се користат за определени намени, 
не се користат за тие туку за други намени, купу-
вачот е должен на тие производи да плати данок 
според определена стопа." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во Тарифата на сојузниот данок на промет се 

вршат следните измени и дополненија: 
1) Во тар. број 5, во забелешката, се додава 

нова точка 4, која гласи: -
„4. Странски цигари можат да се пуштат во 

промет за понатамошна продажба односно потро-
шувачка само ако на секое пакување од 20 цигари 
или помало од 20 цигари на видно место е озна-
чена полната фирма на увозникот. 

Цигари во промет без ознака на фирмата на 
увозникот се сметаат како цигари што се илегално 
увезени и на кои не е пресметан и платен данок 
на промет. Во тој случај врз крајниот продавач 
на мало односно имателот на такви цигари ќе се 
применуваат казнените одредби од членот 66 од-
носно од членот 70 на Основниот закон за данокот 
на промет." 

2) Во тар. број 6, во забелешката, на крајот од 
точката 3 зборовите: „од 12%" се замену-
ваат со зборовите: „од тар. број 1 на оваа Та-
рифа"; 

3) Во тарифниот број 10 во наименувањето се 
додава нова точка 12, која гласи: 

„12) природен гас, бутан и пропан гас кога по 
пат на специјални уреди се користат за погон на 
моторни возила 0,30". 

Во истиот тарифен број, во забелешката точка-
та 1 се менува и гласи: 

,Д. Даночна основица е: 

а) за производите од точ. 1 до 8 заклучно и од 
точката 12 — еден kg нето тежина; 

б) за производите од точката 9 — продажната 
цена на производителот односно продажната цена 
на продавачот на големо или на увозникот, со тоа 
што за даночна основица на производителот да не 
може да се земе цена помала од 0,18 динари за 1 kg 
нето тежина; 

в) за производите од точ. 10 и 11 - продаж-
ната цена на производите (член 29 и 30 од Основ-
ниот закон за данокот на промет)." 

Во истиот тар. број, во забелешката, во точката 4 
во алинејата 4 по зборот: „челик", се додаваат зборо-
вите: „екстралесно масло за горење кога од страна на 
производни односно трговски организации на го-
лемо им се продава на работни организации на 
морското и слатководното рибарство за погон на 
рибарски бродови,", а во алинејата ђ точката и за-
пирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „освен кога се користат за погон на мо-
торни возила;"; 

4) тар. број 11 се менува и гласи: 
„Tap. бр. 11 
На промет на кибрити: 
1) на промет на кибрити од дрво, стандардно 

производство и пакување 0,09 
2) на промет на други кибрити чија производ-

ствена цена без данок на промет, односно набавна 
цена франко југословенската граница заедно со 
царината и царинските давачки, е повисока од 0,11 
динари за пакување од 50 дрвца, односно сразмерно 
на тоа за поголемо гТли помало пакување 2000/о. 
Забелешка: 

1. Како даночна основица за производите од 
точката 1 на овој тарифен број се смета пакување 
од 50 дрвца. За поголемо или помало пакување да-
нокот се пресметува сразмерно со пакување од 
50 дрвца. 

Даночна основица за производите од точката 2 
на овој тарифен број е продажната цена на произ-
водителот односно продажната цена на увозникот, 
без данок на промет. 

2. Даночен обврзник е производителот, увозни-
кот или продавачот на големо, според тоа кој од 
нив им ги продава кибритите на купувачите на 
мало (трговијата, угостителството и др.) или на 
крајните потрошувачи. 

3. Под Други кибрити (точка 2 од тарифниот 
број 11) се подразбираат специјално изработени, по-
воштени или посебно пакувани кибрити."; 

5) по тар. број 11 се додава нов тар. број На, 
кој гласи: 

„Tap. бр. На 
На промет на запалки за цигари кога малопро-

дажната цена по парче изнесува: 
1) до 10 динари 12,5% 
2) над 10 до 22 динари 20% 
3) над 22 динари 40% 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е продавачот на мало кој 

им продава произведени или увезени запалки на 
крајните потрошувачи, а за запалките што ги вне-
суваат граѓани во земјата даночни обврзници се 
тие граѓани. 

2. Даночна основица е малопродажната цена 
без данок на промет, а за запалките што ги вне-
суваат во земјата граѓани даночна основица е 
вредноста на запалката пресметана според царин-
ските прописи со склучена царина и царински^ да-
вачки, сето тоа наголемено за 40%."; 

6) тар. број 14 се менува и гласи: 
„Tap. бр. 14 
На промет на хартија за цигари (цигарска 

хартија): ' 
1) на промет на цигарска хартија 

во ливчиња - 0,23 
2) на промет на цигарска хартија 

несечена или сечена 425% 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Забелешка: 
1. Како даночна основица за производите од 

точката 1 на овој тарифен број се смета пакување 
од 30 ливчиња. За поголемо или помало пакување 
данок се пресметува сразмерно со пакување од 30 

, ливчиња. 
Даночна основица за производите од точката 2 

на овој тарифен број е продажната цена на произ-
водителот односно продажната цена на увозникот, 
без данок на промет. 

2. Даночен обврзник е производителот, увозни-
кот или продавачот на големо, според тоа кој од 
нив им продава цигарска хартија на купувачите 
на мало или на крајните потрошувачи. 

3. Цигарска хартија во ливчиња што се про-
дава во пакување со режен тутун подлежи на да-
нок по стопата за режен тутун,"; 

7) во тар. број 18, во забелешката, во точката 
4 на крајот од ставот 1 се додава нова реченица, 
која гласи: „Данок според овој тарифен број не се 
плаќа ниту на надоместоците од вршење промет 
на големо на производи на црната металургија и 
цемент за кои со сојузни прописи се определени 
маржите на големо.". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4, 
со тоа што изменетите одредби на тарифниот број 
5 ќе се применуваат од 1 јануари 1970 година. 

590. 
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 ПОКРИ-
ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРО-
ДАЖБАТА И ОТПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ НА 
СТОКИ И ПРИ ОТПИСОТ НА ПОБАРУВАЊАТА 

Се прогласува Законот за покривање на разли-
ката во цените при продажбата и отписот на зали-
хите на стоки и при отписот на побарувањата, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 12 ноември 1969 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 12 ноември 
1969 година. 

ПР бр. 839 
13 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
ПРИ ПРОДАЖБАТА И ОТПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ 
НА СТОКИ И ПРИ ОТПИСОТ НА ПОБАРУВА-

ЊАТА 
Член 1 

Работните организации кои стоките (готови про-
изводи, полупроизводи, недовршени производи, су-
ровини и материјали) што ќе се затекнат на залихи 
на 31 декември ^претходната година ги продаваат 
по цените пониски од вредностите по кои се водат 
по книговодството во смисла на членот 87 од За-
конот за средствата на работните организации, мо-
жат износот на разликата во цените настаната 
поради таа продажба да го покријат од средствата 
на резервниот фонд или за тој износ да го намалат 
деловниот фонд. 

Износот на разликата за кој во умисла на ста-
вот 1 од овој член е намален резервниот фонд од-

носно деловниот фонд, работните организации се 
должни да му го надоместат на резервниот фонд 
односно на деловниот фонд од доходот оствареа 
во наредните години, и тоа по издвојувањето на 
средствата за намирување на законските и договор-
ните обврски, а најдоцна во рок од 5 години, сме-
тајќи ја во тој рок и годината во која е извршено 
намалувањето на резервниот фонд односно на де-
ловниот фонд. 

Вкупниот износ на намалувањето на резервниот 
фонд односно на деловниот фонд во смисла на ста-
вот 1 од овој член, се утврдува со завршната сметка 
на работната организација за годината во која е 
извршена продажбата. 

За распоредот на надоместувањето на резервниот 
фонд односно на деловниот фонд, според ставот 2 
од овој член, одлучува работната организација, со 
тоа што износот распореден на една година да не 
може да биде помал од 20% од вкупниот износ на 
намалувањето на деловниот фонд. 

Член 2 
Ако залихите на стоки од членот 1 на овој за-

кон не ги продаде во рок од две години, работната 
организација може вредноста на тие залихи да ја 
отпише врз товар на резервниот односно деловниот 
фонд, со тоа што 40% од таа вредност да му го 
надомести на резервниот фонд односно на делов-
ниот фонд од доходот остварен во наредните годи-
ни, и тоа по издвојувањето на средствата за нами-
рување на законските и договорните обврски, а 
најдоцна во рок од 5 години, сметајќи ја во ТОЈ 
рок и годината во која е извршено намалување на 
резервниот фонд односно на деловниот фонд. 

Надоместувањето од ставот 1 на овој член ра-
ботната организација го врши во износите и на на-
чинот што се предвидени во членот 1 ст. 2, 3 и 4 
на овој закон. 

Ако залихите отпишани, според ставот 1 на овој 
член ги продаде, износот добиен со таа продажба 
работната организација го внесува во резервниот 
фонд односно во деловниот фонд. 

Член 3 
Ненаплативите побарувања работната органи-

зација може во целост или делумно да ги отпише 
врз товар на резервниот фонд односно на делов-
ниот фонд, со тоа што тоа намалување да му го 
надомести на резервниот фонд односно на деловниот 
фонд најдоцна во рокот од членот 1 став 2 на овој 
закон. 

Член 4 
За залихите на стоките што не се продадени 

до крајот на 1969 година во смисла на Законот за 
покривање на разликата во цените при продажбата 
на залихи на" одделни видови стоки во 1968 и 1969 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/68) рокот 
од членот 2 на овој закон тече од 1 јануари 1968 
година, а за залихите на стоките искажани во за-
вршната сметка за 1968 година тој рок тече од 1 
јануари 1969 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

591. 
Брз основа на членот 59 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за движењето и престо-
јот на странци во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/67), Законодавно-правната комисија на 
Сојузната скупштина, на својата седница од 3 но-
ември 1969 година го утврди долу наведениот пре-
чистен текст на Законот за движењето и престојот 
на странци во Југославија. 

Пречистениот текст на Законот за движењето и 
престојот на странци во Југославија ги опфаќа За-
конот за движењето и престојот на странци во Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) и не-
говите измени и дополненија објавени во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 3/69, во кои е означено 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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х времето на влегувањето во сила на тој закон и не-
говите измени и дополненија. 

ПР бр. 556/67 
3 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

д-р Леон Гершковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се регулираат движењето и прес-
тојот на странци во Југославија, ако со меѓудржа-
вен договор не е определено поинаку. 

Како странец, во смисла на овој закон, се сме-
та секое лице што не е југословенски државјанин. 

Член 2 
Странци што се прогонети поради своето зала-

гање за демократските погледи и движења, за со-
цијалното и националното ослободување, за слобо-
дата и правата на човечката личност или за слобо-
да на научното или уметничкото творење, имаат 
право на азил во Југославија. 

На странци на кои им е признаен статус на бе-
галец поради тоа што се прогонети поради своите 
папредни политички стремежи, припадноста на 
определена националност, раса или вера, им се обез-
бедува во Југославија заштита, сместување и не-
опходно материјално обезбедување. 

Член 3 
За време на престојот во Југославија странците се 

должни да се придржуваат кон важечките про-
писи и да ги извршуваат одлуките на државните ор-
гани засновани врз законите на Југославија и врз 
нејзините обврски од меѓудружавните спогодби или 
меѓународните договори. 

Член 4 
Странците можат да ја преминуваат државната 

граница на Југославија и да се движат на нејзина-
та територија, привремено да престојуваат или по-
стојано да се населат во Југославија, под условите 
определени со овој закон. 

Одредбите на овој закон нема да се примену-
ваат ако со меѓудржавен договор помеѓу Југосла-
вија и странска држава поинаку е регулирано пре-
минувањето на југословенската државна граница од 
страна на државјани на таа странска држава, нив-
ното движење и престој во Југославија. 

Член 5 
На, странци може да им се забрани влегување 

во Југославија, да им се ограничи или забрани дви-
жењето на определено подрачје, да им се откаже 
престојот во Југославија или забрани постојано на-
селување во определени места само заради зашти-
та на јавниот поредок или одбрана на земјата, како 
и од причина на реципроцитет или други причини 
кои произлегуваат од меѓудржавните односи. 

II. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
1. Патни исправи на странци 

Член 6 
Странец може да доаѓа во Југославија и да 

престојува на нејзината територија ако има важе-
чка странска патнд исправа или важечка патна 
исправа за странци издадена од југословенски ор-
ган, снабдена со југословенска виза. 

Странци што во Југославија престојуваат врз 
основа на заедничка (колективна) патна исправаг 
можат да се движат одвоено од групата само врз 
основа на писмено одобрение од надлежниот оп-
штински орган на управата. 

Член 7 
Како странска патна исправа, во смисла на овој 

закон, се смета пасош (личен, семеен и заеднички), 
дипломатски пасош и службен пасош, како и по-
морска книшка, бродарска книшка или друга патна 
исправа признаена според меѓународните догово-
ри, врз основа на која може да се утврди иденти-
тетот на нејзиниот имател, на која рокот на важе-
њето не и истекол и која е издадена според пропи-
сите за издавањето на патните исправи на стран-
ската држава. 

Патната исправа на определена држава нема да 
се признае во Југославија ако таа држава не ја при-
знава соодветната југословенска патна исправа. 

Член 8 
На странец на кој во Југославија му е признаен 

статус на бегалец или статус на лице без државјан-
ство му се издава за патување во странство патна 
исправа за бегалци односно патна исправа за лица 
без државјанство, предвидени со меѓународните до-
говори. 

Член 9 
Патната исправа за бегалци и патната исправа 

за лица без државјанство ги издава надлежниот ор-
ган на управата на општината на чија територија 
бегалецот или лицето без државјанство има престо-
јувалиште односно живеалиште. 

Патната исправа за бегалци и патната испра-
ва за лица без државјанство се издаваат со рок за 
важење од една година. 

Член 10 
Патниот лист за странец е патна исправа што 

му се издава на странец кој нема важечка патна 
исправа, и тоа: 

1) кој ужива азил во Југославија — за патува-
ње во странство; 

2) кој добил заштита на Југославија — за доа-
ѓање во Југославија; 

3) кој добил отпуст од југословенското држав-
јанство — за одење во странство; 

4) кој ја загубил или на друг начин останал без 
патната исправа, а државата чиј државјанин е тој 
нема свое претставништво во Југославија ниту неј-
зините интереси во Југославија ги застапува дру-
га држава — за одење во странство; 

5) кој во странство ја загубил патната исправа за 
странец издадена од југословенски орган — за вра-
ќање во Југославија. 

Патниот лист за странец може да му се издаде 
и на друг странец, ако за тоа постојат оправдани 
причини. 

Патниот лист за странец се издава со рок за ва-
жење до една година. 

Член 11 
Патниот лист за странец содржи: натпис „Со-

цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја", број на патниот лист, втиснат државен грб, на-
зив „патен лист за странец", место за фотографи-
ја, место за запишување податоци за имателот на 
исправата, и тоа: име и презиме, ден, месец и го-
дина на раѓањето, место на раѓањето, живеалиш-
те, државјанство, место за запишување податоци 
за малолетна деца што патуваат со имателот на 
исправата (име и презиме, роднинство и година на 
раѓањето) место за запишување рокот на важе-
њето на патната исправа, назив на органот што ја 
издава патната исправа, датум на издавањето на 
исправата, печат на органот и потпис на овласте-
ното службено лице. 4 

На фотографијата се втиснува сув жиг. 
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Член 12 -
Патен лист за странец му издава: 
1) на странец од членот 10 став 1 точ. 1, 3 и 4 

на овој закон - надлежниот општински орган на 
управата; 

2) на странец од членот 10 став 1 точка 2 на 
овој закон — дипломатското или конзуларното 
претставн,иштво на Југославија; 

3) на странец од членот 10 став 1 точка 5 на 
овој закон — дипломатското или конзуларното 
претставништво на Југославија, со претходна сог-
ласност од Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи; 

4) на странец од членот 10 став 2 на овој закон 
— надлежниот општински орган на управата од-
носно дипломатското или конзуларното претстав-
ништво на Југославија, со претходна согласност од 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 13 
Патна исправа за бегалци, патна исправа за 

лица без државјанство и патен лист за странец им 
се издаваат на лица што наполниле 18-годишна 
возраст. 

За лица помлади од 18 години личните подато-
ци се внесуваат во патната исправа на родителот 
односно старателот. 

Член 14 
На странец кој во Југославија доаѓа заради 

туристичка посета, може на граничниот премин да 
му се издаде туристичка пропусница врз основа 
на патната исправа или друга исправа за иденти-
тетот, со право на престој до седум дена. 

На странци на кружно патување во поморскиот, 
речниот и воздушниот сообраќај може да им се 
издаде туристичка пропусница и врз основа на 
список на патниците составен од заповедникот на 
бродот, односно воздухопловот. Списокот содржи 
име и презиме, година на раѓањето, државјанство 
и број на исправата. 

Туристичката пропусница ја издава органот на 
внатрешните работи во републиката надлежен за 
контрола на преминувањето на државната граница. 

Член 15 
Туристичката пропусница содржи: натпис 

„Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија"; назив на органот на внатрешните работи 
што ја издава пропусницата; назив „Туристичка про-
пусница"; место за запишување бројот на патната 
исправа или друга исправа за идентитетот на стра-
нецот; број на пропусницата, простор за заверка 
на влегувањето во Југославија, отпечаток на пе-
чатот на органот што ја издал пропусницата, како 
и упатство за нејзиното користење. 

Член 16 
Против правосилно решение за одбивање да му 

се издаде на странец патна исправа од членот 8 ил^ 
10 на овој закон не може да се води управен спор. 

2. Визи 
Член 17 

За влегување во Југославија на странец му се 
издава виза. 

Визата се издава за едно патување или за нео-
граничен број патувања. 

Рокот на важењето на визата не може да биде 
подолг од една година. 

Виза не може да се издаде ако рокот на важе-
њето на патната исправа истекол ниту може да се 
издаде со рок на ,важење подолг од рокот на важе-
њето на патната исправа. 

Член 18 
На семеен или заеднички пасош се издава една 

виза. 
Во визата која се издава на семеен пасош се оз-

начува бројот на лицата што патуваат заедно со има-
телот на пасошот а во визата која се издава на заед-

нички пасош — личното име на водачот на групата 
и бројот на членовите на групата. 

На странци кои врз основа на важечка патна 
исправа привремено престојуваат во Југославија, а 
одат на излет во соседна земја, може на барање 
на лугословеиска туристичка организација да им 
се издаде виза на список на лицата што патуваат. 
Визата содржи име и презиме на водачот на гру-
пата и број на членовите на групата. 

Во списокот се внесува име и презиме на чле-
новите на групата и број на нивната патна исправа. 

Член 19 
На странец што ќе побара виза за влегување 

во Југославија заради постојано населување ќе му 
се издаде таа виза ако претходно добил одобрение 
за постојано населување во Југославија. 

Член 20 
На странец што ќе побара да мине преку тери-

торијата на Југославија ќе му се издаде транзитна 
виза само ако има влезна виза на држава која се 
граничи со Југославија, ако со меѓудржавниот до-
говор не е ослободен од обврска да има таква виза. 

Член 21 
Дипломатско или конзуларно претставни-

штво на Југославија во странство му издава на 
странец виза за влегување во Југославија заради 
привремен престој или постојано населување или 
заради минување преку територијата на Југосла-
вија. 

Дипломатско или конзуларно претставни-
штво на Југославија во странство му издава виза 
и на странец кој има дипломатски или службен па-
сош. 

Дипломатско "или конзуларно претставни-
штво на Југославија во странство му издава виза 
и му ја внесува во поморската или бродарската кни-
шка на странски поморец или бродарец: -

1) кој патува во Југославија заради укрцување 
во југословенска лука ИЈЈИ пристаниште; 

2) кој минува преку територијата на Југославија 
заради укрцување во странска лука или приста-
ниште, или по искрцување во странска лука или 
пристаниште се враќа преку територијата на Југо-
славија во својата земја. 

Член 22 
Органот на внатрашните работи во републи-

ката надлежен за контрола на преминувањето на 
државната граница му издава виза, и тоа: 

1) на странец што во Југославија ќе влезе со 
транзитна виза, па ќе поднесе барање да му се 
одобри привремен престој во Југославија; 

2) на странец што ја напушта Југославија, а на 
кој му истекол рокот на важењето на визата со 
која влегол во Југославија; 

3) на странец што ќе слезе во југословенска 
лука или пристаниште за да се врати во својата 
земја или да оди во некоја друга земја; 

4) на странски сообраќаен поштенски или друг 
персонал запослен на одржување меѓународен соо-
браќај. 

СОЈУЗНИОТ секретар за внатрешни работи може 
да пропише органот на внатрашните работи во ре-
публиката надлежен за контрола на преминува-
њето на државната граница да им издава визи и 
на други странци. 

Член 23 
Надлежниот општински орган на управата му 

издава виза на странец: 
1) кој ја напушта Југославија а му истекол ро-

кот на важењето на визата; 
2) кој за време на привремен престој или посто-

јано населување во Југославија ќе побара да замине 
во странство и да се врати во Југославија; 

3) кој се иселува од Југославија; 
4) кој доаѓа во Југославија врз основа на договор 

за пограничен саообраќај помеѓу Југославија и 
странска држава; 
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5) кој во Југославија ќе ја загуби или на друг 
начин ќе остане без патната исправа и оди во стран-
ство со нова патна исправа или со патен лист за 
странец; 

6) на кој му издал патен лист за странец според 
одредбите на членот 10 став 2 од овој закон. 

Надлежниот општински орган на управата му 
издава виза за излегување од Југославија и на стра-
нец кој влегол во Југославија со транзитна виза а му 
е одобрен привремен престој. 

На странец што се иселува од Југославија ќе 
му се издаде виза ако кон барањето приложи до-
кази дека ги намирил должните придонеси, дано-
ци и други обврски спрема општествено-политич-
ката заедница и работната организација во Југо-
славија, како и дека ги регулирал имотно-прав-
ните објекти од брачниот однос и од односите на 
родителите и децата спрема лицата што живеат во 
Југославија. 

Член 24 
Државниот секретаријат за надворешни работи 

им издава визи на членови на дипломатски и кон-
зуларни мисии на странски држави во Југославија 
или други странски мисии што имаат дипломатски 
статус во Југославија. 

Член 25 
Виза или туристичка пропусница односно влегу-

вање во Југославија нема да му се одобри на стра-
нец: 

1) кој сторил воено злосторство или друго те-
шко кривично дело против човечноста и меѓуна-
родното право; 

2) кој е протеран од Југославија — за времето 
за кое оваа мерка на безбедност е изречена; 

3) кој е отстранет од територијата на Југосла-
вија — за времето за кое оваа заштитна мерка е из-
речена; 

4) на кој му бил откажан престој во Југославија 
— за времето за кое оваа мерка му е изречена; 

5) кој се води во југословенската евиденција на 
меѓународните престапници; 

6) кој не е државјанин на државата што му ја 
издала патната исправа, освен ако на патната и-
справа не е изречно назначено дека има право на 
враќање во државата што му ја издала патната 
исправа или виза. 

Виза односно влегување во Југославија нема да 
му се одобри ниту на странец за кој тоа, од други 
причини за заштита на јавниот поредок, како и од 
причина на реципроцитет или други причини што 
произлегуваат од меѓудржавните односи, ќе го од-
лучи сојузниот секретар за внатрашни работи. 

Член 26 
Издавање виза или туристичка пропусница од-

носно влегување во Југославија може да му се од-
бие на странец: 

1) кој во Југославија бил осуден поради кривично 
дело кое се гони по службена должност; 

2) кој во Југославија бил казнуван поради де-
визни или царински прекршоци; 

3) кој нема средства за издржување или не му е 
на друг начин обезбедено издржување во Југосла-
вија. освен ако му е признаен статус на бегалец. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи може 
да нареди виза или туристичка пропусница односно 
влегување во Југославија да им се дозволува на оп-
ределени странци по претходно одобрение од Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 27 
Заради обезбедување водење на кривична пос-

тапка или прекршочна постапка поради потешки 
прекршоци, на странец нема да му се издаде виза 
за заминување во странство, ако тоа го побара орга-
нот што ја води постапката. 

Во случајот од ставот 1 на овој член општин-
скиот орган на управата надлежен за издавање ви-
зи може на странецот привремено да му ја задржи 

патната исправа или друга исправа врз основа на 
која овој влегол во Југославија. 

На странецот на кој привремено му се задржува 
или одзема исправата, му се издава потврда за за-
држувањето или за одземањето на исправата. 

Член 28 
Визата ќе се поништи ако се утврди дека во 

времето или по нејзиното издавање настапила не-
која од причините од членот 25 а може да се пони- л 

шти — ако настапила некоја од причините од чле-
нот 26 на овој закон. 

Во случајот од ставот 1 на овој член визата мо-
же да ја поништи секој орган на управата надле-
жен за издавање визи. 

Член 29 
Против правосилно решение за одбивање да се 

издаде виза или за поништување на издадената ви-
за не може да се води управен спор. 

III. ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ 
1. Привремен престој 

Член 30 
Странец кој во Југославија ќе дојде со важечка 

патна исправа може, во рамките на рокот на важе-
њето на визата, привремено да престојува во Југо-
славија до три месеци, а ако минува преку терито-
ријата на Југославија — до седум дена, сметајќи од 
денот на преминувањето на државната граница. 

На странецот од ставот 1 од овој член може да 
му се одобри привремен престој и над три месеци 
односно седум дена,ако тој го бара тоа. Во овој слу-
чај, странецот е должен на барање на надлежниот 
општински орган на управата да поднесе докази за 
причините поради кои бара продолжување на при-
времениот престој, како и докази дека располага со 
средства за издржување односно дека издржување-
то на друг начин му е обезбедено во Југославија. 

Одобрението за привремен престој во случајот 
од ставот 2 на овој член го издава надлежниот орган 
на управата на општината на чија територија стра-
нецот има престојувалиште. 

Член 31 
Барање за продолжување на привремениот пре-

стој од членот 30 став 2 на овој закон странецот е 
должен да поднесе пред истекот на времето за кое 
привременот престој му е одобрен. 

По барањето за продолжување на привременот 
престој на странецот му се издава одобрение за при-
времен престој, чиј рок на важење не може да би-
де подолг од рокот на важењето на патната исправа 
но не подолг од една година. 

Одобрението за привремен престој може на ва-
рење на странецот да се продолжува, и тоа секојпат 
со рок на важење од најмногу една година. 

Странец што доаѓа во Југославија за школување, 
специјализација, научно истражување, запослување 
или вршење определена професионална дејност, мо-
ра во рок од седум дена од денот на влегувањето во 
Југославија да побара одобрение за привремен пре-
стој. 

Член 32 
Привремен престој нема да му се одобри на 

странец: 
1) на кој според одредбата на членот 25 од овој 

закон не можело да му се одобри влегување во Ју-
гославија; 

2) кој за себеси дал лажни податоци или се по-
служил со лажни исправи; 

3) кој се послужил со туѓа патна исправа, или 
својата патна исправа му ја дал на друг да се по-
служи со неа; 

4) кој влегол во Југославија без важечка патна 
исправа, а не му е признаен статус на бегалец од-
носно не му е признаено право на азил; 

5) кој нема средства за издржување, или на друг 
начин не му е обезбедено издржување во Југосла-
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вија, освен ако му е признаен статус на бегалец од-
носно му е признаено право на азил; 

6) кој помогнал или поттикнал друг да је пре-
мине државната граница без важечка патна исправа. 

Член 33 
Странец на кој му е одобрен привремен престој 

во Југославија го губи правото на овој престој: 
1) ако спрема него е изречена мерката на без-

бедност протерување или заштитната мерка отстра-
нување од територијата на Југославија; 

2) ако му е откажан понатамошниот престој во 
Југославија; 

3) ако на одобрението за привремен престој му 
истекол рокот на важењето, а тоа не е продолжено. 

Член 34 
Привремениот престој може да му се откаже на 

странец кој го нарушува јавниот ред и мир или не 
се придржува кон важечките прописи или не ги из-
вршува одлуките на државните органи, или кој ќе 
остане без средства за издржување а издржување-
то не му е обезбедено на друг начин или се занимава 
со скитништво односно просење. 

Решение за откажување на привремениот прес-
тој во случајот од ставот 1 на овој член донесува 
надлежниот орган на управата на општината на 
чија територија престојува странецот. Во решени-
ето се определува рокот во кој странец мора да 
ја напушти Југославија и времето за кое не може 
да дојде во Југославија. 

Жалбата против решението за откажувањето на 
привремениот престој се поднесува во рок од три 
дена од денот на донесувањето на решението. 

Член 35 
Против правосилното решение за одбивање на 

издавање, одобрение за привремен престој или за 
откажување привремен престој на странец не може 
да се води управен спор. 

2. Постојано населување 
Член 36 

Странец може постојано да се насели во Југо-
славија само ако добил одобрение за постојано на-
селување во Југославија. 

Одобрението за постојано населување на стра-
нец во Југославија престанува да важи ако стране-
цот кој добил одобрение не се насели во Југослави-
ја во рок од една година од денот на доставувањето 
ца одобрението. 

Член 37 
Постојано населување во Југославија ќе му се 

одобри на странец кој добил азил во Југославија. 
Постојано населување во Југославија може да 

му се одобри на странец: 
1) на кој потесното семејство (брачен другар, 

деца, родители) му е постојано населено во Југосла-
вија; 

2) кој склучил брак со југословенски државја-
нин; 

3) кој е од југословенско потекло; 
4) кој е член на потесното семејство на странец 

од југословенско потекло на кој му е одобрено по-
стојано населување во Југославија. 

Постојано населување во Југославија може по 
исклучок да им се одобри и на други странци. 

Во случаите од ст. 2 и 3 на овој член за доби-
вање одобрение за постојано населување стране-
цот е должен да даде докази дека има обезбедени 
средства за своето издржување. 

Член 38 
Одобрението за постојано населување во Југо-

славија го издава Сојузниот секретаријат за внатре-
шни работи. 1 

Ако сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти одбие да му издаде одобрение за постојано на-
селување во Југославија на странец од членот 37 

на овој закон, тој во решението не мора да ги наведе 
причините од кои се раководел при донесувањето 
на таквата одлука. Против ова решение не може да 
се води управен спор. 

Член 39 
Одобрението за постојано населување во Југо-

славија ќе му се поништи на странец: 
1) кој ќе се отсели од Југославија; 
2) КОЈ престојува во странство непрекинато по-

веќе од една година, ако престојот над една година 
не му е одобрен; 

3) спрема кој е изречена мерката на безбедност 
протерување или заштитната мерка отстранување 
од територијата на Југославија; 

4) на кој му е откажан понатамошниот престој 
во Југославија. 

Ако настапи некој од случаите од ставот 1 на 
овој член, решението за поништување на одобре-
нието за постојано населување го донесува надлеж-
ниот орган на управата на општината на чија тери-
торија странецот имал живелиште до настапувањето 
на причината поради која одобрението за постојано 
населување се поништува. 

Член 40 
На странец кој постојано е населен во Југосла-

вија може да му се откаже понатамошниот престој 
ако е осуден поради кривично дело против народот 
и државата или друго потешко кривично дело, или 
ако останал без средства за издржување а издржу-
вањето не му е обезбедено на друг начин, или ако 
се запосли во странство. 

Решението за откажување на понатамошниот 
престој на странец кој е постојано населен во Југо-
славија го донесува надлежниот орган на управата 
на општината на чија територија странецот има жи-
веалиште. 

Во решението за откажување на понатамошниот 
престој на странец кој е постојано населен во Ју-
гославија се определува и рокот во кој странецот 
мора да ја напушти Југославија. Овој рок не може 
да биде пократок од 30 дена ниту подолг од шест 
месеци. 

На странец на кој му е признаено право на азил 
во Југославија може да му се поништи одобрението 
за постојано населување односно да му се откаже 
престојот само по одземање на правото на азил. 

3. Азил 
Член 41 

За признавање односно одземање право на азил 
одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи. 

За признавање односно одземање право на азил 
се донесува писмено решение. 

Член 42 
Право на азил може да му се одземе на странец 

кој дејствува против поредокот во Југославија утвр-
ден со Уставот или пројавува активности противни на 
уставните начела за меѓународната соработка. 

4. Бегалци 
Член 43 

На странец кој ја напуштил државата чиј др-
жавјанин е тој или во која бил постојано населен 
како лице без државјанство за да го одбегне про-
гонувањето поради своите напредни политички 
стремежи или национална, расна или верска при^ 
пад ност, може во Југославија да му се признае ста-
тус на бегалец. 

За признавање односно одземање статус на бега-
лец одлучува Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во-
ди општа грижа за прифаќањето, сместувањето и 
материјалното обезбедување на бегалците. 

Член 44 
На странец на кој му е признаен статус на 

бегалец му се одобрува привремен престој до зами-
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нување во друга држава и му се дава здравствена 
заштита предвидена со Законот за здравствената 
заштита на странци во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67 и 20/69), сместување и матери-
јално обезбедување до здобивање со услови за само-
стојно издржување. 

Како сместување и материјално обезбедување 
во^ смисла на овој закон, се подразбира паричната 
помош нужна за обезбедување простории за жи-
веење и за издржување на бегалецот, која се опре-
делува според бројот и возраст на членовите на 
неговото семејство, неговата имотна состојба, сте-
пенот на способноста за стопанисување и според 
тоа дали е на стручно оспособување. 

Средствата потребни за сместување и матери-
јално обезбедување на бегалецот, како и трошоците 
во врска со вршењето на работите околу обезбеду-
вање сместување и доделување материјално обез-
бедување, паѓаат на товар на федерацијата. 

Член 45 
За странци на кои им е признаен статус на бе-

галец може да се организира прифатилиште за бе-
галци. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
организира прифатилиште за бегалци, се грижи за 
прифатилиштето и материјалното обезбедување на 
бегалците сместена во прифатилиштето. 

За сместувањето и материјалното обезбедување 
и оспособувањето за самостојно издржување на бе-
галците сместени надвор од прифатилиштето за 
бегалци се грижи сојузниот орган надлежен за 
здравство и социјална политика во соработка со 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 46 
Решението за сместување и нужна парична 

помош за бегалци сместени надвор од прифатили-
штето за бегалци, го донесува и го извршува "над-
лежниот орган на општината на чија територија е 
определен привремен престој на бегалецот. 

Против решението донесено по жалба, не може 
да се води управен спор. 

Член 47 
Во прифатилиштето за бегалец се сместуваат 

бегалците што во прифатилиштето ќе ги упати Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи. 

На странец на кој му е признаен статус на 
бегалец, а кој не се сместува во прифатилиште за 
бегалци, местото на привремениот престој му го 
определува републичкиот орган на внатрешните 
работи. 

Член 48 
Статус на бегалец нема да му се признае на 

странец за кој оправдано ќе се посомнева дека сто-
рил воено злосторство или друго кривично дело про-
тив човечноста ^^меѓународното право, или дека е 
виновен за постапки што се во спротивност со це-
лите и начелата на Обединетите нации. 

Признавањето на статус на бегалец може да му 
се одбие на странец и од причина за заштита на јав-
ниот поредок. 

Член 49 
Странец на кој му е признаен статус на бегалец 

го губи овој статус: 
1) ако побара заштита на државата чиј државја-

нин е тој или во која бил постојано населен како 
лице без државјанство; 

2) ако може да се врати во државата чиј држав-
јанин е тој или во која бил постојано населен како 
лице без државјанство, откако престанале причи-
ните поради кои од таа држава избегал; 

3) ако доброволно се врати во државата од која 
избегал; 

.4) ако се здобие со државјанство на друга др-
жава. 

Член 50 
На странец на кој му е признаен статус на бе-

галец може да му се откаже понатамошниот престој 
во Југославија ако тоа го бараат причините за за-
штита на јавниот поредок. 

Надлежниот општински орган на управата ќе 
му to откаже понатамошниот престој на странец на 
кој му е одземен статусот на бегалец. 

Во решението за откажување на престојот на 
странец на кој му е признаен статус на бегалец се 
определува и рокот во кој странецот мора да ја на-
пушти Југославија. При определувањето на овој 
рок ќе се земе предвид времето што е потребно 
странецот да го прими друга држава. 

Во решението за откажување на привремениот 
престој на странецот од ставот 1 на овој член над-
лежниот општински орган на управата не мора 
да ги наведе причините од кои се раководел при 
донесувањето на таквата одлука. 

Против решението за откажување на привре-
мениот престој во Југославија странецот на кој му 
е признаен статус на бегалец може да поднесе жал-
ба во рок од осум дена од денот на приемот на ре-
шението. Против правосилно решение за откажу-
вање на престојот не може да се води управен 
спор. 

5. Присилно отстранување на странци од Југославија 
Член 51 

Странец спрема кој е изречена мерката на без-
бедност протерување или заштитната мерка отстра-
нување од територијата на Југославија, или на кој 
му е откажан понатамошниот престој во Југосла-
вија, е должен да ја напушти Југославија во рокот 
што му е определен во одлуката на надлежниот 
орган. 

Ако странецот од ставот 1 на овој член не ја на-
пушти Југославија во определениот рок а има ва-
жечка патца исправа, ќе биде присилно спро-
веден до државната граница и отстранет од Југо-
славија. Органот што ја донесол одлуката за отка-
жување на понатамошниот престој може да одлучи 
присилното спроведување да се изврши веднаш. 

Странецот од ставот 1 на овој член што не ќе ја 
напушти Југославија во определениот рок а нема 
важечка патна исправа ќе се упати односно ќе се 
спроведе до дипломатското или конзуларното прет-
ставништво на државата чиј државјанин е тој за-
ради добивање патна исправа. Ако ова претстав-
ништво одбие да му издаде на странецот патна ис-
права, странецот ќе биде присилно спроведен одно-
сно упатен до државната граница и предаден на 
органот на безбедноста на соседната држава, ако тој 
е нејзин државјанин, или на органот на безбедноста 
на државата која се согласува да го прифати. 

Спроведување на странец до прифатилиштето за 
странци односно до државната граница се врши со 
согласност од Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи. Оваа согласност се дава најдоцна во рок од 
два дена од денот на приемот на известувањето. 

Член 52 
Трошоците на присилното спроведување на стра-

нец до државната граница паѓаат на товар на стра-
нецот кој присилно се спроведува. 

Ако странецот кој присилно се спроведува до 
прифатилиштето за странци односно до државната 
граница нема средства, трошоците на присилното 
спроведување ги поднесува федерацијата. 

Член 53 
За странците од членот 51 на овој закон и за 

странците што илегално ќе дојдат во Југославија 
и ќе престојуваат во неа, или на кои не може да 
им се утврди идентитетот, или на кои не им е о-
добрен привремен престој, или на кои им е одби-
ено барање за постојано населување или на кои 
не им е признаено право на азил или не им е при-
знаен статус на бегалец, а кои од која и да било 
причина не можат да се упатат веднаш во друга 
држава, се организира прифатилиште за странци. 
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Прифатилиштето за странци го организира и 
за него се грижи Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Странецот го упатува во прифатилиштето за 
странци републичкиот орган на внатрешните ра-
боти во согласност со Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

На странците од ставот 1 на овој член што имаат 
средства за издржување или на друг начин им е 
обезбедено издржување надлежниот општински ор-
ган на управата може да им определи присилно пре-
стојувалиште на територијата на општината или да 
ги упати во место каде што им е обезбедено издр-
жување. 

6. Движење на странци во униформа 
Член 54 

Странски воени лица можат за време на пре-
стој во Југославија да ја носат својата униформа: 

1) ако се членови на воени мисии во Југосла-
вија или на воени делегации што доаѓаат во Југо-
славија во службена посета; 

2) ако се на школување во училишта на Југо-
словенската народна армија; 

3) ако како членови на воена делегација ми-
нуваат преку територијата на Југославија со ди-
пломатски или службен пасош. 

Државниот секретар за народна одбрана, во со-
гласност со сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти, може да им одобри и на други странски воени 
лица да ја носат својата униформа за време на пре-
стој во Југославија. 

Член 55 
Полициски и царински службеници на странски 

држави можат за време на престој во Југославија 
да ја носат својата униформа: 

1) ако се членови на делегации на странски по-
лициски или царински органи што доаѓаат во Ју-
гославија во службена посета; 

2) ако вршат служба на заеднички железнички 
станици или погранични железнички станици, 
определени со меѓународен договор; 

3) ако како членови на странски делегации ми-
нуваат преку територијата на Југославија со ди-
пломатски или службен пасош, или при претходна 
согласност од Државниот секретаријат за надво-
решни работи со друга патна исправа. 

IV. ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ПРЕ-
СТОЈУВАЛИШТЕТО И ЖИВЕАЛИШТЕТО 

Член 56 
Странец што наполнил 16-годишна возраст е 

должен да го пријави престојувалиштето односно да 
го пријави и одјави живеалиштето. 

Член 57 
Престојувалиште на странец е место во кое 

престојува странец на кој му е одобрен привремен 
престој во Југославија односно место во кое при-
времено престојува странец што е постојана насе-
лен во Југославија. 

Живеалиште на странец е место во кое се на-
селил странец кој добил одобрение за постојано на-
селување во Југославија со намера да живее по-
стојано во тоа место. 

Член 58 
Работните или други организации, поединци 

што им даваат услуги на сместување на странци, 
како и други приватни станодавци, должни се да 
вршат пријавување на престојот во рок од 12 часа од 
моментот на давањето услуги на странец. 

Странец што не користи сместување според ста-
вот 1 на овој член е должен сам да го пријави пре-
стојот. 

Пријавување на странци може да се врши и 
преку туристичка организација. 

Странецот е должен да го пријави својот прес-
тој во Југославија најдоцна во рок од два дена од 
денот на влегувањето во Југославија. 

Член 59 
Живеалиштето и секоја промена на живеали-

штето, како и промена на адресата на станот во 
живеалиштето, странецот е должен да ги пријави 
во рок од 8 дена од денот на доаѓањето во живеали-
штето односно од денот на промената на живеали-
штето или промената на адресата на станот во жи-
веалиштето. 

Живеалиштето странецот е должен да го од-
јави пред напуштањето на живеалиштето. 

Член 60 
Престојувалиштето и промената на адресата 

на станот се пријавува, а живеалиштето се прија-
вува и се одјавува до надлежниот орган на уп-
равата на општината на чија територија стране-
цот има престојувалиште односно живеалиште. 

Член 61 
Работните и други организации и поединци што 

даваат услуги на сместување се должни да водат 
евиденција на странците на кои им даваат услуги 
на сместување (книга на странци). 

Книгата на странци ја заверува надлежниот оп-
штински орган на управата. 

Организациите и поединците од ставот 1 на овој 
член се должни да ја чуваат заклучена книгата на 
странци најмалку три години од денот на нејзиното 
заклучување. 

Член 62 
Работните и други организации и поединци што 

им даваат услуги на сместување на странци се дол-
жни на овластеното службено лице на надлежниот 
орган на управата да му овозможат увид во книгата 
на странци што ја водат. 

Член 63 
На обврската за пријавување на престојува,ли-

штето не подлежат странци ако е тоа предвидено со 
меѓународен договор или ако е тоа вообичаено во 
меѓународните односи. 

Државниот секретар за надворешни работи, во 
спогодба со сојузниот секретар за внатрешни рабо-
ти, утврдува кои странци во смисла на ставот 1 
од овој член не подлежат на обврска за пријавува-
ње на престојувалиштето. 

V. ИСПРАВИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТОТ 
НА СТРАНЦИ 

Член 64 
Странец во Југославија може да го докажува 

својот идентитет со важечка странска патна исправаг 
со патна исправа издадена од надлежниот југосло-
венски државен орган и со лична карта за странец. 

Странецот може да го докажува својот иденти-
тет и со друга исправа ако му е врз основа на таа ис-
права издадена туристичка пропусница (член 14), со 
потврда за привремено задржување или одземање 
на патната исправа (член 27) или со потврда за при-
јавување на загубата на патната исправа (член 75). 

Странецот е должен на барање од овластеното 
службено лице да покаже патна исправа, исправа за 
идентитет или потврда. 

Член 65 
Лична карта за странец е исправа која му се 

издава на странец на кој му е одобрено постојано 
населување во Југославија и на странец на кој му 
е одобрен привремен престој во Југославија а нема 
странска патна исправа, како и на странец кој е 
член на дипломтска или Конзуларна мисија на 
странска држава во Југославија. 

Лична карта за странец може по исклучок да му 
се издаде и на странец на кој му е одобрен привре-
мен престој а кој има намера да престојува во 
Југославија подолго-од една година и има важечка 
патна исправа, ако странецот или неговото ди-
пломатско односно конзуларно претставништво во 
Југославија поднесе барање да му се издаде лична 
карта за странец. 



,Четврток, 20 ноември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 50 - Страна 1231 

Член 66 
Образецот на лична карта за странец содржи: 

натпис „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија", назив на органот што ја издал лич-
ната карта за странец, натпис „Лична карта за 
странец", број на личната карта, место за фото-
графија, место за запишување на податоците за 
странецот, и тоа: име и презиме, ден, месец и година 
на раѓањето, место и држава на раѓањето, држав-
јанство, живеалиште и адреса на станот и својство 
во кое странецот престојува во Југославија; датум 
на издавањето на личната карта за странец и пе-
чат на органот и потпис на овластениот службе-
ник. 

Член 67 
Лична карта за странец му се издава на стра-

нец кој наполнил 18-годишна возраст, како и на 
странец помлад од 18 години кој е во работен однос. 

Член 68 
На странец на КОЈ му е одобрено постојано на-

селување во Југославија му се издава лична карта 
за странец со рок на важење од три години. 

На странец на кој му е ^одобрен привремен пре-
стој во Југославија му се издава лична карта за 
странец со рок за важење од една година. 

Член 69 
Странец на кој му е одобрено постојано насе-

лување во Југославија е должен барање за издава-
ње лична карта за странец д ^ поднесе во рок од 
триесет дена од денот на населувањето во живеали-
штето, а странец помлад од 18 години кој е во ра-
ботен однос — во рок од триесет дена од денот на 
стапувањето во работен однос. 

Кон барањето за издавање лична карта за стра-
нец мораат да се приложат две фотографии од 
определена големина што верно го прикажуваат 
лицето што го поднесува барањето. 

Член 70 
Странецот не смее својата лична карта за стра-

нец да му ја даде на друг на послуга односно да 
се послужи со туѓа лична карта како своја. 

Член 71 
Странец на кој му е издадена лична карта за 

странец е должен оваа карта да ја носи со себеси 
и да ја покаже на барање на службеникот кој е со 
закон овластен да легитимира. 

Член 72 
Личната карта за странец се заменува: 
1) кога ќе и истече рокот на важењето; 
2) кога qTpaHe40T ќ е го промени живеалиштето ; 
3) кога е оштетена или дотраена или кога од дру-

ги причини не може повеќе да Ќ служи на сво-
јата намена. 

АКО настапи некоја причина за замена на лич-
ната карта за странец од ставот 1 на овој член, 
странецот е должен во рок од 8 дена од денот кога 
настапила таа причина да поднесе барање за за-
мена на својата лична карта. 

Овластеното службено лице на надлежниот ор-
ган на управата може да бара од странецот да под-
несе барање за замена на својата лична карта ако 
при легитимирањето на странецот утврди дека по-
стои причината од ставот 1 на овој член за замена 
на личната карта за странец. 

Член 73 
Личната карта за странец ќе му се поништи 

на странец: 
1) кој добил југословенско државјанство; 
2) кој се иселува од Југославија; 
3) на кој му е изречена мерката на безбедност 

протерување односно заштитната мерка отстрану-
вање од територијата на Југославија, или на кој му 
е откажан понатамошниот престој во Југославија. 

Издадената лична карта за странец ќе се по-
ништи и во случаЈ кога таа се заменува со нова 
лична карта за странец. 

Член 74 
Личната карта за странец ја издава, ја заме-

нува и ја поништува надлежниот орган на управата 
на општината на чија територија странецот има жи-
веалиште односно престојувалиште. 

При издавањето на личната карта за странец 
од странецот се зема отпечаток на десниот прст по-
хажалец и се става на картонот на издадената лич-
на карта за странец. 

На странец кој е член на дипломатска или Кон-
зуларна мисија на странска држава во Југославија 
личната карта му ја издава Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. На овој странец не му 
се зема отпечаток од покажалецот. 

Член 75 
Странец кој во Југославија ќе ја загуби или на 

друг начин ќе остане без исправата од членот 64 
став 1 на овој закон, е должен веднаш да му го при-
јави тоа на надлежниот орган на управата на оп-
штината на чија територија ја загубил исправата 
или узнал за нејзиното исчезнување. 

Странец кој во странство ќе ја загуби или на 
друг начин ќе остане без патната исправа издадена 
од страна на надлежниот југословенски државен ор-
ган е должен да му го пријави тоа на најблиското 
дипломатско или конзуларно претставништво на Ју-
гославија во странство. 

Органот од ставот 1 или 2 на овој член на кој 
странецот му го пријавил загубувањето на испра-
вата ќе му издаде на странецот потврда за пријаву-
вањето на загубувањето на исправата. 

Член 76 
Странец кој во Југославија ќе ја загуби или на 

друг начин ќе остане без својата странска патна ис-
права е должен кон барањето за издавање на југо-
словенска виза и нејзино внесување во новата патна 
исправа издадена од дипломатското или конзулар-
ното претставништво на државата чиј државјанин е 
тој да приложи потврда за пријавувањето на загу-
бувањето на својата странска патна исправа. 

На барање на странец осој во странство ќе ја 
загуби или на друг начин ќе остане без патната 
исправа издадена од надлежниот југословенски ор-
ган, дипломатското или конзуларното претставни-
штво на Југославија, на кое му е пријавено исчез-
нувањето на исправата, ќе издаде нова патна ис-
права по претходна согласност од органот што ја 
издал загубената патна исправа. 

' VI. ЕВИДЕНЦИЈА 
Член 77 

За странците што привремено престојуваат или 
се постојано населени во Југославија и за стран-
ците што минуваат преку територијата на Југосла-
вија, како и за исправите и визите што југословен-
скиот државен орган им ги издава на странците, се 
водат евиденции. 

Евиденциите од ставот 1 на овој член ги водат 
органите на внатрешните работи, Државниот се-
кретаријат за надворешни работи и дипломатските 
или конзуларните претставништва на Југославија 
во странство во рамките на нивната надлежност 
определена со овој закон. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува поблиски прописи за начинот на водењето на 
евиденцијата од ставот 1 на овој член што ја водат 
органите на внатрешните работи, а државниот се-
кретар за надворешни работи — за начинот на во-
дењето на евиденциите од ставот 1 на овој член што 
ги водат дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Југославија во странство. 
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Член 78 
Евиденцијата за потрошокот на средствата за 

сместување и материјално обезбедување на бегал-
ците ја води надлежниот општински орган. 

За т р о ш о к о т на средствата од ставот 1 на овој 
член надлежниот општински орган го известува со-
јузниот орган надлежен за здравство и социјална 
политика преку републичкиот орган надлежен за 
здравство и социјална политика. 

Сојузниот орган надлежен за здравство и соци-
јална политика врши надзор над потрошокот на 
средствата и донесува поблиски прописи за начинот 
на водењето на евиденцијата од ставот 1 на овој член 
како и за известувањето. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 79 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 
за прекршок работна или друга организација: 

1) ако на надлежниот орган во пропишаниот рок 
не му поднесе пријава за престој на странец на кој 
му дава услуги на сместување, или ако поднесе неу-
редна пријава (член 58); 

2) ако не води или неуредно ја води книгата на 
странци на кои им дава услуги на сместување (член 
61); 

3) ако на овластеното службено лице на надлеж-
ниот орган на управата не му овозможи увид во 
книгата на странци на кои им дава услуги на смес-
тување (член 62). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во работната или во друга организација. 

Член 80 
Со парична каз,на до 500 динари или со казната 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец 
што дава услуги на сместување: 

1) ако не поднесе пријава за престој на странец 
до надлежниот орган во пропишаниот рок, или ако 
поднесе неуредна пријава (член 58); 

2) ако не ја води или неуредно ја води книгата 
на странци на кои им дава услуги на сместување 
(член 61); 

3) ако на овластеното службено лице на надле-
жниот орган на управата не му овозможи увид во 
книгата на странци на кои им дава услуги на сместу-
вање (член 62). 

Спрема лицето од ставот 1 на овој член може 
да се изрече и заштитната мерка забрана на рабо-
тата на давање услуги на сместување, во траење од 
две години. 

За прекршокот од точката 1 став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна до 200 динари и при-
ватен станодавец. 

Член 81 
Со парична казна до 500 динари или со казната 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок странец: 
1) кој се послужил со туѓа патна исправа или 

својата патна исправа му ја дал на друг со неа да се 
послужи (член 32 точка 3); 

2) кој во Југославија влегол без важечка патна 
исправа, а не му е признаен статус на бегалец или 
признаено правото на азил (член 32 точка 4); 

3). кој помогнал или поттикнал друг да ја пре-
мине државната граница без важечка патна исправа 
(член 32 точка 6); 

4) кој ќе дојде во Југославија во случај кога тоа 
му е забрането според одредбите на членот 25 од овој 
закон; 

5) ца кој му е изречена мерката на безбедност 
протерување односно заштитната мерка отстрану-
вање од територијата на Југославија, или му е от-
кажан понатамошниот престој во Југославија а не 
ја напушти Југославија во определениот рок (член 51 
став 1)ј 

6) кој ќе влезе во Југославија во време за кое 
му е откажан престојот (член 34 став 2); 

7) кој за себе дал лажни податоци или се по-
служил со лажна исправа (член 32 точка 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на стра-
нецот му се изрекува и заштитната мерка отстрану-
вање од територијата на Југославија. 

Член 82 
Со парична казна до 300 динари или со казната 

затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок странец. 
1) ако престојува во Југославија повеќе од два 

дена од истекот на рокот одобрен во визата односно 
во одобрението за привремен престој (член 30 и 31); 

2) ако го напушти присилното престојувалиште 
без одобрение (член 53 став 4); 

3) ако во Југославија ја носи својата униформа 
противно на одредбите на чл. 54 и 55 од овој закон; 

4) ако го одбегнува пријавувањето односно од-
јавувањето на престојувалиштето или живеалиш-
тето или на адресата на станот кога според одредбите 
на овој закон пријавувањето е задолжително; 

5) ако одбие да му ја покаже на овластеното 
службено лице патната исправа односно исправата 
за идентитет или личната карта за странец (чл. 64 и 
71); 

6) кој својата лична карта за странец ќе му ја 
даде на друг на послуга или ќе се послужи со туѓа 
лична карта како со своја (член 70); 

7) кој се движи надвор од зоната определена со 
спогодбата за пограничен сообраќај. 

Член 83 
Со парична казна до 200 динари ќе се казни за 

прекршок странец: 
1) ако не го пријави престојот кога не живее во 

објект на работата или друга организација, кај пое-
динец што дава услуги на сместување или кај друг 
приватен станодавец; 

2) ако не го пријави живеалиштето, промената 
на живеалиштето или промената на адресата на ста-
нот во живеалиштето во определениот рок или не го 
одјави живеалиштето (член 59); 

3) ако не поднесе барање за издавање лична кар-
та за странец во пропишаниот рок (член 69); 

4) ако не ја поднесе личната карта за странец 
заради замена во пропишаниот рок (член 72); 

5) ако не ја пријави загубата на исправата (член 
75). 

Член 84 
Со парична казна од 50 динари ќе се казни за 

прекршок странец кој престојува во Југославија до 
два дена од денот на истекот на рокот одобрен во 
визата односно во одобрението за привремен престој. 

Член 85 
Паричната казна за прекршок од членот 84 на 

овој закон за наплатува на самото место овластеното 
службено лице на органот на внатрешните работи 
во републиката надлежен за контрола на премину-
вањето на државната граница. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 86 

Замена на постојните лични карти за странец ќе 
се изврши најдоцна до 31 декември 1967 година. 

Член 87 
Се овластува Сојузниот извршен совет, во со-

гласност со одредбата од членот 44 на ОВОЈ загкон, по-
блиску да ја определи височината на паричната по-
мош потребна за сместување и издршка на бегал-
ците, како -и мерилата за утврдување на трошоците 
во врска со вршењето на работите околу обезбедува-
њето на сместувањето и издршката на бегалците. 

Член 88 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да ја пропише: 
1) постапката за издавање исправи за стран-

ци, визи, одобренија за привремен престој или одо-
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бренија за постојано населување, како и постапката 
за признавање статус на бегалец и начинот на при-
јавување на престојувалиштето односно пријавува-
ње и одјавување на живеалиштето; 

2) обрасците на барањето за издавање виза, на 
одобрени ја за привремен престој и одобренијата 
за постојано населување, обрасците на кои се врши 
пријавување и одјавување на живеалиштето и при-
јавување на престојувалиштето, како и обрасците 
на евиденциите кои според одредбите на овој за-
кон ги водат работните и други организации и гра-
ѓани. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
ќе ја определи цената што надлежните органи ќе ја 
наплатуваат за обрасците на исправи што се изда-
ваат според одредбите на овој закон. 

Член 89 

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 
работи да ја пропише, во спогодба со државниот 
секретар за надворешни работи, постапката за из-
давање патни исправи и визи за странци, како и за 
водење евиденција и известување за издадените 
исправи и визи. 

Се овластува државниот секретар за надвореш-
ни работи да ја пропише, во спогодба со сојузниот 
секретар за внатрешни работи, цената на обрасците 
на исправите кои според одредбите на овој закон ги 
издаваат дипломатските или конзуларните прет-
ставништва на Југославија. 

Член 90 

Се овластува државниот секретар за надворешни 
работи да го пропише, во согласност со одредбите 
од овој закон, начинот за-издавање на визите, за 
одобрување на привремениот престој и за издавање 
на личните карти на членовите на дипломатските и 
конзуларните мисии на странски држави или други 
странски мисии што имаат дипломатски статус во 
Југославија, како и начинот за издавање на визите 
на други странци што имаат дипломатски или служ-
бен пасош. 

Член 91 

Со денот 1 април 1965 година, како ден на вле-
гувањето во сила на Законот за движењето и пре-
стојот на странци во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65) престана да важи Правилникот 
за престојот и движењето на странците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/59 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/64). 

592. 

Врз основа на членот 10 од Законот за измени 
на Законот за работењето на стопанските единици 
на казнено-поправителните установи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/68), Законодавно-правната ко-
мисија на Сојузната скупштина, на својата седница 
од 3 ноември 1969 година, го утврди долу изложе-
ниот пречистен текст на Законот за работењето на 
стопанските единици на казнено-поправителните 
установи. 

Пречистениот текст на Законот за работењето на 
стопанските единици на казнено-поправителните 
установи ги опфаќа Законот за работењето на сто-
панските единици на казнено-поправителните уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60), Законот за 
измени на Законот за работењето на стопанските 
единици на казнено-поправителните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/61), Законот 
за измени и дополненија на Законот за работењето 
на стопанските единици на казнено-поправителните 
установи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65) и За-
конот за измени на Законот за работењето на сто-
панските единици на казнено-поправителните уста-

нови („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68) во кои е -
означено времето на нивното влегување во сила. 

ПР. бр. 651/68 
3 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

д-р Леон Гершковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

НА КАЗНЕНО' ПОПРАВИТЕ ДНИТЕ УСТАНОВИ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Заради остварување на целта извршување на 

казни, лишување од слобода, во казнено-поправи-
телните установи се организира здружена работа 
на осудените лица и нивно стручно и општо обра-
зование. Целта на работата во казнено-поправител-
ните установи е осудените лица да стекнат или одр-
жат работни навики и стручно знаење, заради вклу-
чување во редовниот живот по издржаната казна. 

За остварување на целите од ставот 1 на овој 
член, во казнено-поправителните установи можат да 
се основат една или повеќе стопанските единици кои 
во свој состав имаат погони, работилници и еко-
номии. 

Стопанските единици од ставот 2 на овој член 
ги основа органот што ја основал казнено-поправи-
телната установа. 

Член 2 
Стопанските единици од членот 1 на овој закон 

се организациони единици на казнено-поправител-
ната установа. 

Работењето на стопанската единица мора да биде 
организирано така што постигањето на економската 
корист од работата на осудените лица да не оди на 
штета на остварувањето на целта на извршувањето 
на казните. 

Стопанската единица ја раководи управникот 
на казнено-поправителната установа или лице што 
ќе го определи органот надлежен за назначување на 
управникот. 

Член 3 
Стопанските единици на казнено-поправителните 

установи работат според одредбите на овој закон. 
Средствата на стопанската единица на казнено-

-поправителната установа ги утврдува органот што 
ја основал стопанската единица. 

За обврските што произлегуваат од работењето 
на стопанските единици на казнено-поправителни-
те установи одговара општествено-политичката за-
едница чиј орган ја основал стопанската единица. 

Во споровите што ќе настанат од работењето на 
стопанските единици на казнено-поправителните 
установи општествено-политичката заедница ја за-
стапува надлежниот јавен правобранител. 

Член 4 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи во своето стопанско работење се служат 
со постојан назив (фирма). 

Називот (фирмата) на стопанската единица го 
утврдува казнено-поправителната установа во чиј 
состав оваа се наоѓа. 

Стопанската единица на казнено-поправителиата 
установа е должна во рок од петнаесет дека 'по 
донесувањето на актот за основање да му поднесе 
на надлежниот окружен стопански суд пријава за 
запишување во регистарот на стопанските органи-
зации. 



Страна 1234 - Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 20 ноември 1969 

Член 5 
Стопанските единици на качнено-поправителни-

i e установи МОЈКЗТ КЗЈ банките да користат заеми и 
кредити под условите што важат за стопанските ор-
ганизации. 

Ччен 6 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи го утврдуваат и го распределуваат 
вкупниот приход според прописите што важат за 
стопанските организации, ако со овој закон не е 
определено поинаку. ^ 

Во трошоците на работењето на стопанските 
единици на казнено-поправителните установи се за-
сметува и надоместокот за работа што им се плаќа 
на осудените лица за работата. 

Вкупниот приход на стопанските единици на 
казнено-поправителните установи може да се утвр-
дува и да се распределува посебно за секоја сто-
панска единица или заедно за сите стопански еди-
ници на казнено-поправителната установа. 

За тоа дали вкупниот приход ќе се утврдува 
посебно за секоја стопанска единица или заедно за 
сите стопански единици ,одлучува органот што ја 
основал стопанската единица. 

Член 7 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи пресметуваат и плаќаат амортизација 
на основните средства според прописите што важат 
за стопанските организации. 

Член 8 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи не плаќаат: 
1) камата на деловниот фонд; 
2) придонес од доходот на стопанските органи-

зации; 
3) придонес за заедничките резерви на стопан-

ските организации. 
Од надоместокот за работата на осудените лица 

не се плаќаат никакви придонеси. 
Член 9 

Надоместокот за работа на осудените лица се 
пресметува и се плаќа во согласност со одредбата 
на членот 49 од Законот за извршување на кри-
вичните санкции („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/64 
и 15/68) и прописите донесени врз основа на тој 
закон. 

Член 10 
Од остатокот на доходот во својот резервен 

фонд погоните и работилниците внесуваат секоја 
година најмалку 20/о, а економиите — најмалку 50/о 
од износот на просечно користените обртни средства 
со кои располагале во годината за која се врши 
распределбата на чистиот доход. 

Органот што ја основал стопанската единица 
може да определи и поголем процент што се внесува 
во резервниот фонд од процентот предвиден во 
претходниот став, 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
погоните и работилниците на казнено-поправителни-
те установи ќе бидат остварени во височина од 10%, 
а на економиите во височина од 250/о од износот на 
просечно користените обртни средства за последни-
те три години, престанува обврската за плаќање во 
резервниот фонд. 

Органот што ја основал стопанската единица 
може да определи вкупните средства на резервниот 
фонд на стопанската единица да изнесуваат и по-
веќе од износот предвиден во претходниот став. 

Ако стопанската единица не користи кредит за 
обртни средства кај банката или ако користениот 
кредит не ги одразува нејзините просечни обртни 
средства, органот што ја основал стопанската еди-
ница ќе ја утврди височината на просечно користе-
ните кредити за последните три години врз основа 
н^, книговодствените податоци на стопанската еди-
ница. % 

Член И 
Стопанските единици на казн1шо-поправителни-

те установи ги имаат фондовите кои според општи-

те прописи ги имаат стопанските организации, а 
основањето на други фондови и начинот на распре-
делба на доходот на овие фондови и За средства за 
вршење на редовната дејност на казнено-поправи-
телните установи се регулираат со републички про-
писи. 

Од остатокот на доходот на стопанските единици 
на казнено-поправителните установи се издвојуваат 
средствата за лични доходи, средствата на придоне-
сите што се плаќаат на личните доходи или во врска 
со личните доходи, како и средствата за резервниот 
фонд. Стопанските единици на казнено-поправител-
ните установи можат од остатокот на доходот да 
издвојуваат и средства за плаќање на ануитетите. 

Член 12 
Сите фондови основани со републички прописи 

се водат на посебна сметка на казнено-поправител-
ната установа во чиј состав се наоѓа стопанската 
единица. 

Член 13 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи ги користат средствата од деловниот 
фонд, од фондот на заедничката потрошувачка и од 
резервниот фонд според општите прописи за упо-
требата на средствата од овие фондови кај стопан-
ските организации, а средствата од другите фондови 
според посебни прописи, што ќе ги донесе стареши-
ната на републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на правосудството. 

Член 14 
Цените на производите и на услугите на сто-

панските единици на казнено-поправителните уста-
нови се определуваат според цените на пазарот, ако 
не се утврдени со важечките прописи. 

Член 15 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи можат да се занимаваат и со увоз и из-
на потребите на казнено-поправителните установи 
и за продажба на своите производи на внатрешниот 
пазар. За таа цел тие можат да основаат продав-
ници, кои работат според прописите што важат за 
продавниците на индустриските стопански органи-
зации. 

Стопанските единици на казнено-поправителни-
те установи можат да се занимаваат и со увоз и из-
воз, под услов да извезуваат исклучиво стоки од 
сопствено производство и да увезуваат само предме-
ти за сопствените потреби. 

Член 16 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи се должни да водат посебно книговод-
ство според прописите за книговодството на стопан-
ските организации. 

Финансиското работење стопанските единици 
го вршат преку посебна сметка на казнено-поправи-
телната установа кај банката. 

Член 17 
Надзор над работата на стопанските единици 

на казнено-поправителните установи врши органот 
што ја основал стопанската единица, а во поглед 
на материјалното и финансиското работење — и 
Службата на општественото книговодство. 

Член 18 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

стопанските дејности што казнено-поправителните 
установи ги вршат во сопствена режија за своите 
потреби. Приходите од овие дејности и расходите 
што настануваат во врска со вршењето на тие деј-
ности се предвидуваат во финансискиот план и 
претсметката на казнено-поправителната установа. 

Член 19 
Работните луѓе запослени во стопанските еди-

ници на казнено-поправителната установа ги оства-
руваат правата на самоуправувањето во рамките на 
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работната заедница согласно членот 31 в од Законот 
за извршување на кривичните санкции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 9/64 и 15/68). 

Член 20 
На 1 април 1965 година, како ден на влегување-

то во сила на Законот за измени и дополненија на 
Законот за работењето на стопанските единици на 
кдзнено-поправителните установи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65) престана да важи Одлуката за 
расподелба на остатокот од чистиот приход на фон-
довите на стопанските единици на казнено-поправи-
телните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/61). 

Член 21 
На 1 јули 1968 година, како ден на влегувањето 

во сила на Законот за измени на Законот за работе-
њето на стопанските единици на казнено-поправи-
телиите установи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), 
престана да важи Упатството за користење на сред-
ствата на фондовите на стопанските единици на 
казнено-поправителните установи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/63). 

593. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 16 од Законот за надоместо-
ците на личните доходи и трошоците на сојузните 
пратеници и функционери, Сојузната скупштина, 
на предлог од Административната комисија на Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 12 ноември 1969 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 12 ноември 1969 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕЛАТА НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА И 
НЕЈЗИНИТЕ СОБОРИ ЧИИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И-
МААТ ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ 

ДОХОД 

1. Право на надоместок на личниот доход имаат 
претседателите на комисиите на Сојузната скупшти-
на, на одборите на Соборот на народите и на одбо-
рите на Општествено-политичкиот собор, и тоа: 

1) претседателите на комисиите на Сојузната 
скупштина: 

— на Комисијата за избор и именувања; 
— на Законодавно-правната комисија; 
— на Комисијата за претставки и поплаки; 
— на Административната комисија; и 
— на Комисијата за утврдување идентичноста 

на текстовите на Јазиците на народите на Југосла-
вита; 

2) претседателите на одборите на Соборот на на-
родите : 

— на Одборот за општествено-политички односи; 
— на Одборот за општествено-економски односи; 
— на Одборот за економска политика и финан-

сии; 
— на Одборот за аграрна политика; 
— на Одборот за сојузен буџет; 
-— на Одборот за внатрешна политика; 
— на Одборот за образование, наука и култура: 
— на Одборот за социјална политика; 
— н,а Одборот за народна одбрана; и 
— на "'Одборот за надворешна политика; 
3) претседателите на одборите на Општествено-

-политичкиот собор: 
— на Одборот за општествено-политички од-

носи ; 
— на Одборот за внатрешна политика; 
— на Одборот за правосудство; 
— на Одборот за општествено-економски односи; 
— на Одборот за сојузен буџет; 
— на Одборот за народна одбрана; и 
— на Одборот за надворешна политика. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 95 

13 ноември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

594. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 16 од Законот за надо-
местоците на личните доходи и трошоците на сојуз-
ните пратеници и функционери, Сојузната скуп-
ш т и н а , на предлог од Административната комисија 
на Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 12 ноември 1969 година и на седницата 
на Општествено-пол-итичкиот собор од 12 ноември 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ШТО ИМААТ ПРАВО НА НАДОМЕСТОК 

НА ЛИЧНИОТ ДОХОД 

1. Право на надоместок на личниот доход имаат 
следните функционери: 

— секретарите на соборите на Сојузната скуп-
штина; и 

— секретарот на Секретаријатот за информа-
тивна служба на Сојузната скупштина. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44.' 

Сојузна скупштина 
АС бр. 96 

13 ноември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

595. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 9 став 2 од Законот за 
надоместоците на личните доходи и трошоците на 
сојузните пратеници и функционери, Сојузната 
скупштина, на предлог од Административната ко-
мисија на Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 12 ноември 1969 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
12 ноември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

И ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Надоместоците на личните доходи на сојузни-
те пратеници и функционери што ги избира или име-
нува Сојузната скупштина (во понатамошниот текст: 
сојузните пратеници и функционери) се зголемуваат 
во 1969 година на начинот утврден со оваа одлука. 
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За секој процент пораст на просечните личен 
доходи на заложените во 1969 година утврден врз 
основа на податоците од Сојузниот завод за статис-
тика во однос на просекот од 1968 година, надомес-
тоците на личните доходи на сојузните пратеници 
и функционери се зголемуваат според следната 
с к а л а : 

од 2.500 ДО 2.750 динари за 0,60% 
од 2.751 ДО 3.000 0,59% 
од 3 001 ДО 3.250 ^ 0,58% 
од 3 251 ДО 3.500 0,57% 
од 3.501 ДО 3.750 0,56% 
од 3.751 ДО 4.000 0,55% 
од 4.001 ДО 4.250 0,54% 
од 4.251 ДО 4.500 0,53% 
од 4 501 ДО 4.750 0,52% 
од 4.751 ДО 5.000 0,51% 
од 5.001 ДО 5.250 0,50% 
од 5.251 ДО 5 500 0,49% 
од 5.501 ДО 5.750 0,48% 
Зголемување на надоместокот на личните доходи 

чиј износ е поголем од 5.750 динари, се врши на тој 
начин што за секои започнати 250 динари најниска-
та стопа утврдена со оваа скала се намалува за 
0,01%. 

2. Примањата пресметани со примена на скалата 
од ставот 1 на оваа одлука се заокружуваат на тој 
начин што износите под 5 динари се заокружуваат 
на 5 динари, а износите над 5 динари се заокружу-
ваат на 10 динари. 

3. Примањата на оние сојузни пратеници и 
функционери, што со примената на оваа одлука из-
несуваат помалку од друг сојузен пратеник и функ-
ционер, на кои примањата пред примената на оваа 
одлука им биле пониски од нивните, се зголемуваат 
до износот на примањата на тој друг сојузен пра-
теник односно функционер. 

4. Пресметувањето на надоместоците на личните 
доходи според оваа одлука се врши полугодишно 
врз основа на службените податоци од Сојузниот 
завод за статистика за. просечните лични доходи во 
земјата. 

5. Поединечни решенија врз основа на оваа од-
лука донесува Административната комисија на Со-
јузната скупштина. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 декември 1969 година. 

I Сојузна скупштина 
АС бр. 121 

13 ноември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

ј 596. 
г 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 17 став 1 од Законот за 
надоместоците на личните доходи и трошоците на 
сојузните пратеници и функционери, Сојузната 
скупштина, на предлог од Административната ко-
мисија на Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 12 ноември 1969 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
12 ноември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕ-

I НУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Функционер што го избира или именува Со-
јузната скупштина (во понатамошниот текст: функ-

ционерот) има право на надоместок на личниот доход 
во износ на просечниот личен доход што го оства-
рил за последните дванаесет месеци пред изборот 
односно именувањето. 

Ако надоместокот на личниот доход, утврден на 
начинот од ставот 1 на оваа точка изнесува помал-
ку од износот пропишан со оваа одлука, на функци-
онерот му припаѓа надоместок на личниот доход во 
месечен износ, и тоа: 

1) на функционерите што ги избира Сојузната 
скупштина од редот на сојузните пратеници: 

— на претседателот на Сојузната скуп-
штина 5.750 

— на претседателот на СОЈУЗНИОТ извршен 
совет 5.500 

— на потпретседателите на Сојузната 
скупштина, потпретседателите на Сојузниот 
извршен, совет и претседателите на соборите 
на Сојузната скупштина 4.900 

— на членовите на Сојузниот извршен со-
вет, на претседателите на постојаните комисии 
на Сојузната скупштина и на претседателите 
на постојаните одбори на соборите на Сојуз-
ната скупштина 4.500 

2) на другите функционери што ги избира 
Сојузната скупштина: 

— на претседателот на Уставниот суд на 
Југославија 5 500 

— на судиите на Уставниот суд на Југо-
славија и претседателот на Врховниот суд на 
Југославија - 4.500 

— на претседателот на Врховниот стопан-
ски суд 4.250 

— на судиите на Врховниот суд на Југо-
славија и судиите на Врховниот стопански суд 4.000 

3) на функционерите што ги именува Со-
јузната скупштина: 

— на државните секретари 4.500 
— на генералниот секретар на Сојузната 

скупштина, на секретарот на Сојузниот из-
вршен совет, на сојузните секретари, на прет-
седателите на сојузните совети и на генерал-
ниот директор на Сојузниот завод за стопан-
ско планирање 4.500 

— на сојузниот јавен обвинител и сојуз-
ниот јавен правобранител 4.250 

— на замениците-државни секретари, за-
мениците-сојуз ни секретари, замекиците-прет-
седатели на сојузните совети, заменикот на ге-
нерален директор на Сојузниот завод за сто-
панско планирање, на секретарите на соборите 
на Сојузната скупштина и на секретарот на 
Секретаријатот за информативна служба на 
Сојузната скупштина 4.000 

2. Поединечни решенија според оваа одлука до-
несува4 Административната комисија на Сојузната 
скупштина. 

3. Правата според оваа одлука ги имаат функ-
ционерите од денот на конституирањето на Сојуз-
ната скупштина односно од денот на изборот или 
именувањето по конституирањето извршено на 16 
мај 1969 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
ден,от на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 94 
13 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с.р. Мика Шпиљак, с. р. 
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597. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ус-
тавниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 30 
септември 1969 година и на седницата на Олште-
ствено-политичкиот собор од 12 ноември 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ 
БАНКИТЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И НАБАВКА 
НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЛИЦАТА НА 
СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АР-

МИЈА 

1. Заради обезбедување средства за изградба и 
набавка на станови за офицерите, подофицерите, 
воените службеници и граѓанските лица на служба 
во Југословенската народна армија, федерацијата 
може да се задолжи кај банките во Југославија до 
износ од 250,000.000 динари, 

2. Средствата за отплатување на втасаните ану-
итети по кредитите од точката 1 на оваа одлука 
ќе се обезбедат во сојузниот буџет во рамките на 
средствата за финансирање на потребите на Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

3. Договорите за кредитите од точката 1 на оваа 
одлука се склучуваат под условите под кои банките 
даваат кредити за станбена изградба, а со рок за 
враќање од 25 години. 

4. Договорите за кредитите од точката 1 на оваа 
одлука ги склучува од името на федерацијата др-
жавниот секретар за народна одбрана или стареши-
ната што тој ќе го овласти. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 53 

13 ноември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествоно-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

598. 
- Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за 

организацијата и работата на Бирото за претставки 
и поплаки („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/69), 
Претседателот на Републиката донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВР-
ШИ БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ВРСКА СО ИСПИ-
ТУВАЊЕТО НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ПОПЛАКИТЕ 

УПАТЕНИ ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Бирото за претставки и поплаки на Сојузната 
скупштина, согласно со одредбите на Одлуката за 
организацијата и работата на Бирото за претставки 
и поплаки, ги врши стручните работи во врска со 
испитувањето на претставките и поплаките што до 
Претседателот на Републиката ги упатуваат или не-
посредно ги поднесуваат граѓаните и работните или 
други организации, ги следи и анализира појавите 
на кои граѓаните и работните и други организации 
укажуваат во претставките и поплаките и за тоа го 
известува Претседателот на Републиката, и врши и 
други работи во врска со претставките и поплаките 
шФо ќе му ги довери Претседателот на Републиката. 

2. Бирото за претставки и поплаки на Сојузната 
скупштина ги презема работниците од Групата за 
претставки и поплаки што ги вршеле стручните и 
другите работи во врска со претставките и поплаките 
во Генералниот секретаријат на Претседателот на 
Републиката. 

3. За претставките и поплаките упатени до Прет-
седателот на Републиката, Бирото за претставки и 
поплаки на Сојузната скупштина води посебна еви-
денција. , 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. бр. 166 
20 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, v  

Јосип Броз Тито, с. р. 

599. 
Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за 

банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕ-

ДИТИ 
Член 1 

Во Уредбата за општите услови за давање по-
трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68, 23/68 и 7/69) во 
членот 7 став 1 на крајот на првата реченица се до-
даваат запирка и зборовите: „со тоа што по одобру-
вањето на кредитот, а пред неговото користење 
корисникот на кредитот полага во готови пари из-
нос од најмалку 20Vo од височината на одобрениот 
кредит. Обврската за полагање на овој износ не се 
однесува на кредитите одобрени за купување јаглен 
и за купување книги.". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Контрола на правилноста на примената на ус-

ловите од ст. 1 и 2 на овој член врши Службата на 
општественото книговодство согласно со одредбите 
на Законот за Службата на општественото книго-
водство („Службен лист на СФРЈ", бр, 23/67, 54/67, 
15/68 и 50/68)." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"4 

Р. П. бр. 170 
31 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р, 

600. 
Врз основа на членот 45 став 1 точка 4 од За-

конот за превозот на железниците („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/65), на предлог од Заедницата на 
југословенските железници, сојузниот секретар за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕВО-
ЗОТ НА ОПАСНИ СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ВО 

ВНАТРЕШНИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ 
СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Прописите за опасните стоки што се превез 

зуваат под особени услови или се исклучени од пре-
воз со железница што се објавени во издание ,на 
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Југословенските железници, кои се составен дел од 
Правилникот за превозот на опасни стоки ,со желез-
ниците ва внатрешниот и меѓународниот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/68), во рабниот број 
304 се додава нов став 4, кој гласи: 

,,У унутрашњем саобраћају могу се уљане боје, 
лак-боје и разређивачи за уљане лак-боје, као и 
друге материје класе Ша које се употребљава.^ при 
појењу и лаковању, паковати и у судове од белог 
лима чија је дебљина зидова мања од 0,5 т т али не 
мања од 0,25 т т или у судове и балоне од одговара-
јуће пластичне материје и могу се стављати, поједи-
начно или групно, у заштитну амбалажу — кутије 
од таласастог картона без осигурања материјалом за 
попуњавање. Поједини судови од белог лима или од 
пластичне материје не смеју имати запремину већу 
од 5 1. Поједино колето, заједно са заштитном амба-
лажом, не сме бити теже од 35 кб. Заштитна амба-
лажа од таласастог картона мора бити испитана пре-
ма одговарајућим прописима за испитивање амба-
лаже." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 10511 
30 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

601. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист иа СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДО-
ГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 
УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 
1. Во Наредбата за определување на стопанските 

организации за договарање и извршување на работи 
на увозот на производите на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 
31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69 и 24/69) во точката 2 
одредбата под 6 се менува и гласи: 

„6) „УНИС", Удружена метална индустрија, Са-
раево.". 

Во истата точка одредбата под 25 се брише. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 9002/1 
10 ноември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

602. 
Врз основа на членот 62 од Законот за Службата 

На општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 50/68), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И ПЛАЌАЊЕ 

СО ГОТОВИ ПАРИ 

1. Во Наредбата за утврдување благајнички мак-
симум и плаќање со готови пари („Службен лист 

на СФРЈ'4, бр. 51/67 и 9/69) во точката 5а став 2 
по зборот: „граѓани" се додаваат зборовите: „и 
слично". 

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

Бр 2-8534/2 
6 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

603. 

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од Ос-
новниот закон за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување („Службен лист ча 
СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66 52'66, 12/67 и 54/67) и 
членот 31 став 3 од Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68 
и 11/69), Собранието на Југословенската заедница на 
социјалното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ 

ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Највисокиот износ на пензискиот основ од-
носно на личниот доход од кој може да се опре-
дели пензија на воените осигуреници според Ос-
новниот закон за пензиското осигурување и Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67) се опре-
делува во височина од 3.500 динари. 

2. Според највисокиот износ на пензискиот ос-
нов односно на личниот доход од точката 1 на оваа 
одлука надлежните заводи за социјално осигуру-
вање ќе ги пресметаат на нови износи, по службена 
должност, пензиите остварени од 1 јануари 1969 
година до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. По извршеното пресметување на пензиите 
ќе се исплати разликата помеѓу поранешниот и но-
виот износ на пензијата почнувани од 1 јануари 
1969 година, односно од подоцнежниот ден од кој 
припаѓа правото на пензија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определување 
на највисокиот износ на пензискиот основ односно 
на личниот доход од кој може да им се определи 
пензија на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/68). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист н,а СФРЈ". 

Ск бр. 22 
7 ноември 1969 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде с. р, 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за звањата, 
стручната спрема и овластувањата на членовите на 
посада на бродовите на Југословенската трговска 
морнарица, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/69, се поткраднала долу наведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, СТРУЧНА-
ТА СПРЕМА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Во членот 43 во текстот под а) точка 1, кој е из-
менет со членот 27, наместо зборовите: „управува со 
бродови со средно тешки бродски мотори" треба да 
стои: „управува со средно тешки бродски мотори". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 5 ноември 1969 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦИГАРИ 

I. Во Решението за измена и дополнение на ју-
гословенскиот стандард за цигари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/67 и 24/67) во точката 1 е пропи-
шано во југословенскиот стандард Цигари — Општи 
одредби - JUS Е. Р2.010, кој е донесен со Решението 
за југословенскиот стандард од областа на прера-
ботката на тутунот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65, 40/65 и 26/66), точката 5.19 да се менува во таа 
смисла што се определува рецептурата на тутунската 
мешаница, зависно од квалитетната група за тутун-
ските мешаници, да мора да содржи најмалку 50, 
35 и 20 проценти ориентален ароматичен тип тутун, а 
најмалку 30, 20 и 10 проценти херцеговски, вирџи-
вија и ориентален дополнителен тип тутун. Реше-
нието го донесол, врз основа на членот 2?9 став 3 
од Законот за југословенските стандарди, директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација. 

Работничките совети на Творница духана За-
греб, Творница духана Задар, Тобачна" товарна 
Љубљана, Творница духана и амбалаже Ровињ и 
Удружење произвоѓача духана Метковиќ, сметајќи 
дека наведената одредба на Решението за измена и 
дополнение на југословенскиот стандард за цигари 
е во спротивност со одредбите на Законот за југо-
словенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62) и со членот 56 од Основниот закон 
за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/67 и 30/68), како и со Уставот на СФРЈ, поведоа 
постапка за оценување на законитоста и уставноста 
на таа одредба. Предлагачите наведуваат дека Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, донесувајќи 
го Решението чија законитост се доведува во пра-
шање, не ги почитувал одредбите од Законот за 
југословенските стандарди со кои изречно се регу-
лира постапката за донесување југословенски стан-
дарди, туку директорот неовластено, повикувајќи 
се на одредбата од членот 29 став 3 на тој закон, 
го изменил до тогаш важечкиот стандард за цигари. 
Предлагачите сметаат дека со определувањето на 
тутунската мешаница на начинот како што е тоа 
пропишано во Решението суштествено се менува 
до тогаш важечкиот југословенски стандард за ци-
гари и дека фактички се пропишува рецептура на 
производот, а наедно и се доведуваат во поповолна 

положба производителите на ориентални ароматични 
типови тутун што е спротивно на членот 56 од Ос-
новниот закон за прометот на стоки и на начелата 
на Уставот. 

Во текот на постапката на оценувањето на зако-
нитоста на Решението за измена и дополнение на 
Југословенскиот стандард за цигари Судот, откако 
ги сослуша на јавната расправа одржана на 13 фе-
вруари 1968 година учесниците во постапката и 
претставниците на институтите за тутун од Бел-
град, Загреб, Мостар и Прилеп, како и претставни-
ците на Сојузниот секретаријат за стопанство и Со-
јузната стопанска комора дојде до сознавање дека 
постојат некои нерешени прашања како во произ-
водството така и во преработката на тутунот зависни 
во извесна мера и од важечките прописи. Затоа Су-
дот, на предлог од овластените предлагачи, го од-
ложи донесувањето на одлука за оцена на закони-
тоста на Решението за измена и дополнение на 
југословенскиот стандард за цигари сметајќи дека 
во догледно време ќе се реши целокупната пробле-
матика на таа стопанска гранка. Меѓутоа, како од 
денот на одржувањето на јавната расправа не се из-
мени ни фактично ни правно состојбата Судот реши 
да донесе одлука за овој уставен спор. 

II. Со точката 5.19 од наведениот југословенски 
стандард од Решението за Југусловенскиот стандард од 
областа на преработката нг̂  тутунот беше пропишано 
„рецептурата на тутунска мешаница да мора да биде 
определена од производителот". Со одредбата на 
точката 1 од Решението за измена и дополнение на 
југословенскиот стандард за цигари чија закони-
тост е предмет на оценување на овој суд, точката 
5.19 се менува во таа смисла што тутунската ме-
шаница за одделните квалитени групи производи се 
определува и до 80 проценти. Според тоа, тутунската 
мешаница односно рецептурата што според претход-
но важечката одредба на тбчката 5.19 производите-
лот ја определувал самостојно, придржувајќи се кон -
другите одредби на југословенските стандарди од 
таа стопанска гранка, врз основа на изменетата од-
редба може самостојно да ја определува само во 
незначителен дел, бидејќи рецептурата е пропишана 
и до 80 проценти мешаница. Таквата измена на ју-
гословенскиот стандард, со оглед на содржината на 
изменетата точка 5.19, претставува според сфаќа-
њето на Судот суштествена промена на стандардот. 

Законот за југословенските стандарди ја регу-
лира постапката за донесување на југословенски 
стандарди (чл. 14 до 30), при што во членот 29 ставот 
3 го овластува директорот на југословенскиот завод 
за стандардизација да донесува решенија заради 
вршење на помали измени на важечките стандарди 
со кои суштествено не се менува содржината на 
стандардот. Бидејќи во конкретниот случај е извр-
шена суштествена промена на стандардот, а постапка 
за измена на важечкиот стандард не е спроведена 
според одредбите од Законот за југословенските стан-
дарди — Решението за измена и дополнение на ју-' 
гословенскиот стандард за цигари не е согласно со 
Законот за југословенските стандарди. 

III. Врз основа на членот 2^1 став 1 точка 3 од 
Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, 
Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 
1. Се утврдува дека одредбите на точката 1 став 

1 под 1 и 2 на Решението за измена и дополнение на 
југословенскиот стандард за цигари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/67 и 24/67) не се во согласност со 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62). 
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2. Се укинуваат одредбите на точката 1 став 1 
под 1 и 2 на Решението за измена и дополнение на 
југословенскиот стандард за цигари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/67 и 24/67). 

Наведените одредби нема да се применуваат од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
лист на СФРЈ". 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јова-
новиќ и судии: д-р Асен Групче, д-р Јован Ѓорѓевиќ, 
Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д-р Иво Су-
карно и Јоже Земљак. 

У бр. 390/67 
17 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ с. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за извонредна снаодливост и 
саомпожртвување, излагајќи го и сопствениот жи-
вот на опасност, при спасување човечки живот во 
пожар 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Илић Тихомир. 

Бр. 157 
14 октомври 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за заслуги на развивањето на 
пријателските односи и соработка помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Ирак 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Sami A1 Sakkar, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Република Ирак во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Бр. 169 
4 ноември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

586. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за сојузните органи на управата, со-

јузните совети и сојузните организации 1221 
587. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за сојузниот буџет за 1969 година — 1221 
588. Закон за дополненија на Законот за де-

визното работење — — — — — — 1222 
589.^ Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет 1223 

590. Закон за покривање на разликата во цени-
те при продажбата и отписот на залихите 
на стоки и при отписот на побарувањата 1224 

591. Закон за движењето и престојот на стра-
нци во Југославија (пречистен текст) — 1225 

592. Закон за работењето на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните устано-
ви (пречистен текст) 1233 

' 593.) Одлука за телата на Сојузната скупшти-
на и нејзините собори чии претседатели 
имаат право на надоместок на личниот 
доход 

594. Одлука за функционерите на Сојузната 
скупштина што имаат право на надоме-
сток на личниот доход 

595^ Одлука за усогласување на надоместоци-
" те на личните доходи на сојузните пра-

теници и функционери 
596. Одлука за надоместокот на личните дохо-

- ди на функционерите што ги избира или 
именува Сојузната скупштина 

597. Одлука за задолжување на федерација-
та к а ј банките во Југославија заради обе-
збедување средства за изградба и набав-
ка на станови за потребите на лицата на 
служба во Југословенската народна ар-
мија 

598. Одлука за определување на работите 
што ги врши Бирото за претставки и поп-
лаки на Сојузната скупштина во врска 
со испитувањето на претставките и поп-
лаките упатени до Претседателот на Ре-
публиката 

599.у Уредба за дополнение на Уредбата за оп-
штите услови за давање потрошувачки 
кредити — — — — — — — — — 
Правилник за дополнение на Правилни-
кот за превозот на опасни стоки со ж е -
лезниците во внатрешниот и меѓународ-
ниот сообраќај — — — — — — — 1237 
Наредба за измени на Наредбата за опре-
делување на стопанските организации за 
договарање и извршување на работи на 
увозот на производи на црната металур-

ч гија - - - - - - - - - -
602Ј Наредба за дополнение на Наредбата за 

утврдување благајнички максимум и пла-
ќање со готови пари — — — — — 

603. Одлука за определување на највисокиот 
износ на пензискиот основ односно на 
личниот доход од кој може да се опре-
дели пензија на воените осигуреници — 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за звањата, струч-
ната спрема и овластувањата на члено-
вите на посада на бродовите на Југосло-
венската трговска морнарица — — — 

Одлука за оцена на законитоста на Решението 
за измена и дополнение на југословен-
скиот стандард за цигари — — — — 1239 

600. 

601. 

1235 

1235 

1236 

1237 

1237 

1237 

1238 

1238 

1239 
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