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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРЖАВЈАНСТВО 

Се прогласува Законот За југословенското др-
жавјанство, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 
година и на седницата на Организационо-политич-
киот собор од 15 септември 1964 година. 

П. Р. бр. 80 
17 септември 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е- р. 

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот 
након за спроведување на Уставот, Законот за др-
жавјанство на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/46, 
1С4/47, 88/48 и 105/48) се усогласува со Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и во него се вршат измени и дополненија, така 
што новиот текст да гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРЖАВЈАНСТВО 

I. Основни одредби 

Член 1 
За граѓаните на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија постои единствено југосло-
венско државјанство. ч 

Член 2 
Само ј у гос левенски државјанин може да има 

републичко државјанство. 
Со губење на југословенското државјанство са 

губи и републичкото државјанство. 

И. Стекнување на југословенското државјанство 

Член 3 
Југословенското државјанство се стекнува: 
1) со потекло; 
2) со раѓање на територијата на Југославија; 
3) оо природување; 
4) според меѓународни договори. 

Член 4 
Со потекло стекнува југословенско држав јан-

ство дете: 
1) чии обата родители во моментот на неговото 

раѓање се југословенски државјани; 
2) чиј еден родител во моментот на раѓањето 

на детето е југословенски државјанин, а детето е 
родено во Југославија; 

3) чиј еден родител во моментот на раѓањето 
на детето е југословенски државјанин, другиот е 
без државјанство, а детето е родено во странство. 

Член 5 
Дете родено во странство чиј еден од родите-

лите во моментот на неговото раѓање е југословен-
ски државјанин стекнува со потекло југословенско 
државјанство, ако до наполнетата 18 година од ж и -
вотот биде пријавено за упис како југословенски 
државјанин к а ј надлежниот југословенски орг^н во 
земјата или во странство, или ако постојано се на-
сели во Југославија. 

Дете родено во странство чиј еден родител во 
моментот на неговото раѓање е југословенски др-
жавјанин стекнува југословенско државјанство 
иако не исполнува некој услов од ставот 1 на ОВОЈ 
член. ако таквото дете би останало без државјан-
ство. 

Детето што стекнува југословенско држав јан-
ство според ставот 1 или 2 на овој член се смета за 
југословенски државјанин од моментот на раѓањето. 

Член 6 
Југословенско државјанство стекнува дете ро-

дено или најдено на територијата на Југославија на 
кое обата 'родители му се непознати, или се од не-
познато државјанство, или се без државјанство. На 
детето ќе му престане југословенското државјан-
ство ако до наполнетата 14 година од животот се 
утврди дека обата родители му се странски др-
жавјани. 

Член 7 
Југословенско државјанство со природување 

може да стекне странец кој поднесол барање зи 
прием во Југословенското државјанство, ако ги ис-
полнува овие услови: 

1) да наполни 18 години живот; 
2) да има отпуст од досегашното државјанство 

односно гаранција дека ќе го добие ако биде при-
мен во југословенското државјанство; 

3) до поднесувањето на барањето да престојувал 
три години непрекинато на територијата на Југо-
славија; 

4) од неговото поведение да може да се заклучи 
дека ќе биде лојален граѓанин на Југославија. 

Ке се смета дека е условот од точката 2 на ста-
вот 1 од овој член исполнет ако лицето што под-
несло барање е без државјанство или според законот 
на земјата чи ј државјанин е ќе го загуби со самото 
природување. 

Ако странска држава не допушта отпуст или 
за отпустот постава услови што не можат да се ис-
полнат, доволна е изјавата на лицето што поднесло 
барање: дека под претпоставка да стекне југосло-
венско државјанство се откажува од странското др-
жавјанство, 
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Член 8 
Југословенски иселеник, и член на неговата ф а -

милија можат да стекнат југословенско држав јан-
ство иако не ги исполнуваат условите од членот 7 
став 1 точ. 2 и 3 на овој закон. 

Странец што склопил брак со лице што има 
Југословенско државјанство може со природување 
да стекне југословенско државјанство иако не ги 
исполнува условите од членот 7 став 1 точ. 1 до 3 
на овој закон. 

Југословенски државјанин може да бара југо-
словенско државјанство по природување за мало-
летен посвоеник иако не се исполнети условите од 
членот 7 на овој закон. Ако е посвоеникот постар од 
14 години, потребна е и негова согласност. 

Член 9 
Странец чиј прием во југословенско државјан-

ство би претставувал интерес за Југославија може 
со природување да стекне југословенско држав јан-
ство ако наполнил 18 години и ако поднесол барање 
за прием во југословенско државјанство. 

Член 10 
Ако обата родители со природување стекнале 

Југословенско државјанство, ги следи и нивно дете* 
помладо од 18 години. 

Ако со природување еден од родителите стекнал 
југословенско државјанство, приредувањето се про-
тега и на негово дете помладо од 18 години, ако 
тоа овој родител го бара и ако детето живее Bio Ј у -
гославија. 

Ако со природување еден од родителите сте-
кнал југословенско државјанство, приредувањето с@ 
протега на негово дете помладо од 18 години и кога 
тоа обата родители го бараат без оглед на тоа каде 
живее детето. 1 

Ако е детето постаро од 14 години, за стекну-
вање државјанство според ст. 1, 2 или 3 од овој 
член потребна е согласност на детето. 

Член 11 
Лице кое со природување стекнало југословен-

ско државјанство го стекнува југословенското др-
жавјанство со денот на доставувањето на решени-
ето за стекнување на државјанството со природу-
вање. 

П1. Престанок на југословенското државјанство 

Член 12 
Југословенското државјанство престанува: 
1) со отпуст; 
2) со откажување; 
3) со одземање; 
4) според меѓународни договори. 

Член 13 
Отпуст од југословенското државјанство ќе му 

се даде на лице што поднесло барање за отпуст, а 
ги исполнува следните услови: 

1) да наполнило 18 години живот; 
2) да нема пречки во поглед на воената обврска; 
3) да ги измирило должните придонеси, даноци 

и други обврски спрема општествено-политичките 
заедници и работните организации во Југославија; 

4) да ја регулирало обврската од социјалното 
осигурување и работниот однос; 

5) да ги регулирало имотно-правните обврски 
од брачниот однос и односите на родителите и де-
цата спрема лица што живеат во Југославија; 

6) да не се води против него во Југославија 
кривична постапка поради кривично дело кое се 
гони по службена должност, или ако е во Југо-
главија осудено на казната затвор — да ја издр-
жало таа казна; ^ 

7) да е примено или да докажало дека ќе биде 
примено во странско државјанство 

Пречките во поглед на воената обврска за от-
пуст од југословенското државјанство (став 1 точ-
ка 2) ги пропишува државниот секретар за наро-
дна одбрана. 

Надлежниот орган ќе одбие да даде отпуст од 
југословенското државјанство и кога се исполнети 
условите од ставот 1 на овој член ако тоа го бараат 
разлозите за безбедност или други посебни интере-
си на земјата, или ако тоа го налагаат разложите 
на реципроцитет или други разлози од односите со 
странска држава. 

Член 14 
Решението за отпуст од југословенското др-

жавјанство ја губи важноста и ќе биде ставено вон 
сила ако лицето што добило отпуст, во рок од една 
година од денот на донесувањето- на решението не 
стекне државјанство на друга земја а продолжи да 
живее во Југославија. 

Решението за отпуст може да биде ставено вон 
сила по барање на лице што добило отпуст и се исе-
лило од Југославија, ако во рок од една година од 
денот на иселувањето тоа лице не стекнало стран-
ско државјанство, а за тоа во рок од три месеци 
по истекот на рокот од една година го известило 
дипломатското или конзуларното претставништво на 
Југославија или Сојузниот секретаријат за внатре-
шни работи 

Член 15 
На дете до наполнетата 18 година од животот 

му престанува југословенското државјанство по ба-
рање на обата родители на кои југословенското др-
жавјанство им престанало со отпуст, или ако југо-
словенското државјанство му престанало на ТОЈ 
начин на еден од родителите а Другиот родител 
нема југословенско државјанство. За дете постаро 
од 14 години потребна е согласност на детето. 

Член 16 
Полнолетен југословенски државјанин што е ро-

ден и живее во странство а има и странско држав-
јанство, може до наполнетата 25 година од животот 
да се откаже од југословенското државјанство. 

Право на. одрекување од југословенското држав-
јанство има и полнолетен југословенски држав ја -
нин кој е роден во^ Југославија, постојано живее во 
странство а има и странско државјанство, како и 
лицето од ставот 1 на овој член по наполнетата 25 
година од животот: 

1) ако против него во Југославија не се води 
кривична постапка поради кривично дело кое се 
гони по службена должност, или ако е во Југосла-
вија осудено на казната затвор па таа казна ја из-
држало; 

2) ако ги регулирало своите имотно - прав н и об-
врски од брачниот однос и односите на родителите 
и децата спрема лица што живеат во Југославија; 

3) ако ги измирило должните придонеси, даноци 
и други обврски спрема општествено-политичките 
заедници и работните организации во Југославија, 

Изјавата -за одрекување од југословенското 
државјанство му се поднесува на дипломатското или 
конзуларното претставништво на Југославија или 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 17 
На дете до наполнетата 18 година од животот му 

престанува југословенското државјанство по бара-
ње на обата родители на кои југословенското држав-
јанство 'им престанало со одрекување, или по ба-
рање на родителот на кој југословенското држав јан-
ство му престанало со одрекување, ако другиот ро-
дител нема југословенско државјанство. За дете по-
старо од 14 години потребна е согласност на де-
тето. 

Член 18 
На југословенски државјанин што е отсутен од 

Југославија може да му се одземе југословенското 
државајнство ако тој со својата работа во стран-
ство им нанесува штета на меѓународните и други 
интереси на Југославија. 
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Како работа со која им се нанесува штета на 
меѓународните и други интереси на Југославија се 
смета особено: 

1) припадноста »а организации чии активности 
се насочени против уставниот поредок на Југосла-
вија; 

2) давањето услуги на друга држава и покрај 
изречна забрана од надлежните југословенски 
власти; 

3) поведението во странство со кое им се нане-
сува сериозна штета на суштествените интереси на 
Југославија; 

4) про јавувањето решеност на кој и да е друг 
несомнен начин да и се откаже верноста на Југо-
славија. 

Член 19 
На југословенски државјанин што има и стран-

ско државјанство и постојано живее во странство 
може да му се одземе југословенското државјанство: 

1) ако одбие да ги извршува одлуките на југо-
словенските судови и органи на управата, или не ја 
прифаќа јурисдикцијата на југословенските органи; 

2) ако со своја изречна изјава или постапка 
одбие да ги врши со Уставот и законот пропишаните 
должности на југословенски државјанин; 

3) ако активно учествува во работата на органи-
зации чии цели им се спротивни на општите прин-
ципи од Повелбата на Обединетите нации и од 
Општата декларација за правата на човекот 

Член 20 
Лице на кое како малолетно му престанало ју-

гословенското државјанство според членот 15 или 
17 од овој закон, го стекнува одново ако до напол-
нетата 25 година од животот постојано се насели во 
Југославија и поднесе барање за повторно стекну-
вање југословенско државјанство 

Член 21 
Барањето за прием во југословенското државјан-

ство или за отпуст од југословенското државјанство 
се поднесува преку општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи или дипломатското 
односно конзуларното претставништво на Југосла-
вија во странство. 

Решение за стекнување или престанок на југо-
словенското државјанство донесува Сојузниот сек-
ретаријат за внатрешни работи. 

Во решението со кое се одбива барањето за да-
вање отпуст од југословенското државјанство според 
членот 13 став 2 од овој закон не мораат да се наве-
дат разлозите од кои се раководел надлежниот орган 
при донесувањето на решението. 

TV. Преодни и завршни одредби 
Член 22 

Како југословенски државјанин, во смисла на 
овој закон, се смета лице што според досегашните 
прописи имало југословенско државјанство. 

Лице 'што е родено или пораснато во Југосла-
вија и тука живее, како и лице што постојано се 
населило во Југославија до 15 мај- 1945 година, се 
смета како југословенски државјанин, ако до денот 
на влегувањето во сила на овој закон се користело 
со претпоставка на југословенско државајнство и 
не се повикувало на странско државјанство: 

Лицето од ставот 2 на овој член има право во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон да му изјави на органот на управата 
надлежен за внатрешните работи на општината tia 
чија територија е неговото живеалиште, дека го за-
држува до сегашното странско државјанство. Вакво 
лице во тој случај нема да се смета за југословен-
ски дрл?-?^ јаили. 

Член 23 
На југословенски државјанин што пред денот на 

влегувањето во сила на овој закон се иселил од Ј у -
гославија, па живее во странство и стекнал д р ж а в -
јанство на земјата на чија народност vi припаѓа, 
му престанува југословенското државјанство со де-

нот на стекнувањето на странското државјанство, 
ако со меѓународен договор не е определено пои-
наку. 

Член 24 
Евиденцијата за југословенските државјани ја 

води општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи, а за југословенските државјани 
што постојано живеат во странство — и дипломат-
ските или конзуларните претставништва на Југосла-
вија во странство. 

Уверение за југословенско државјанство им из-
дава на поединци општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Член 25 
Приемот во југословенско државјанство и пре-

станокот на југословенското државјанство се обја-
вуваат во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 26 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе поблиски прописи за пријавување-
то за упис во евиденцијата за југословенските др-
жавјани, за водењето на таа евиденција, за изда-
вањето на уверенија, за обрасците што ќе се упо-
требуваат во постапката за стекнување односно пре-
станок на југословенското државјанство и за начи-
нот на објавувањето на приемот во Југословенско 
државјанство и престанокот на југословенското др-
жавјанство во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за државјанство на Фе-
деративна Народна Република Југославија („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 54/46, 104/47, 88/48 и 105/48). 

N Член 28 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 

535. 

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 НАБАВУ-

ВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Се прогласува Законот за набавување, држење 
и носење на оружје, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 15 сеп-
тември 1964 година и на седницата на Организапи-
оно-политичкиот собор од 15 септември 1964 го-
дина. 

П. Р. бр. 81 
17 септември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина. 
Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА 

ОРУЖЈЕ 

1 ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Оружје и муниција можат да се набавуваат, га 

се држат и да се носат само според одредбите од 
овој закон. 
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Одредбите од овој закон не се однесуваат на 
воените лица -и на службениците на органите на 
внатрашните работи кога држат и носат оружје 
и муниција според прописите на својата служба. 

Член 2 
Како оружје во смисла на овој закон се смета: 
1) огнено оружје; 
2) воздушно оружје, 
3) распрснувачко и гасно оружје: 
4) ладно оружје. 
Како огнено оружје се сметаат сите видови 

пушки, пиштоли и револвери, како и сите видови 
направи кои под притисок на барутни гасови ис-
фрлаат низ цевката зрно, кугла или сачма. ' 

Како воздушно оружје се сметаат сите видови 
пушки, пиштоли и други направи кои под прити-
сок на воздух исфрлаат низ цевката зрно. 

Како распрснувачко и гасно оружје се сметаат 
сите видови бомби и други направи кои содржат 
распрснувачка или гасна материја. 

Како ладно оружје се . сметаат боксери, боде-
жи, ками, мечеви, сабји, бајонети, како и други 
предмети на кои основната намена им е вршење 
напад. 

Не се смета како оружје во смисла на овој за-
кон, оружјето со кое е наоружена Југословенската 
народна армија, ако со овој закон не е определе-
но поинаку. 

Член 3 
Како муниција, во смисла на овој закон, се 

подразбираат куршуми, патрони, фишеци со за-
палка. запалки, зрна, сачми и барут. 

Член 4 
Одделни поими употребени во овој закон ги 

имаат ови* значења: 
1) ловечко оружје сочинуваат ловечки пушки 

од разни калибри со олучени или неолупени цевки; 
2) спортско оружје сочинуваат: малокалибар-

ски пушки и малокалибарски пиштоли од .калибар 
5,6 mm со рабно палење и со олучени или неолу-
чени цевки и воздушни пушки и воздушни пиш-
толи: 

3) трофејно оружје е огнено и ладно оружје 
кое се чува како спомен од востанијата и ослобо-
дителните војни на нашите народи. 

Одредбите од овој закон за трофејното оружје 
се применуваат и на огненото и на ладното оружје 
кои за нивниот сопственик претставуваат личен 
или семеен спомен 

II НАБАВУВАЊЕ, Д Р Ж Е Њ Е И НОСЕЊЕ НА 
ОРУЖЈЕ 

Член Ѕ> 
Огненото и воздушното оружје може да се на-

бавува само врз основа на одобрение од општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешните 
работи (во понатамошниот текст: општинскиот ор-
ган на внатрешните работа), доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 

Одобрението за набавување на оружјето од 
ставот 1 на овој член важи 6 месеци од денот на 
издавањето. 

Член 6 
Забрането е набавување, држење и носење на 

огнено оружје со направи за придушување на звукот, 
на направи за придушување на звукот и распрсну-
вачко, гасно и ладно оружје. 

Општинското собрание може со свој пропис да 
забрани да се носат на јавни собори, приредби, во 
јавил локали и на слични места предмети што се 
подобни за нанесување телесни повреди, Кога овие 
предмети се носат на јавни собири, приредби, во 
јавни локала и на слични места се сметаат како 
ладно оружје. 

ЧЃлен 7 
За држење и носење на оружје, на граѓаните им 

се издава оружен лист. Оружниот лист го издава 
општинскиот орган на внатрашните работи. 

Оружниот лист служи и за набавување на му-
ниција за оружјето за кое е издаден оружниот лист. 

Издавање на оружен лист не може да му се 
одбие на лице на кое му е издадено одобрение за 
набавување на оружје, освен во случаите предви-
дени со овој закон. 

На исто оружЈе може да се издаде оружен лист 
најмногу за три лица. 

Оружниот лист се издава на неопределено 
време. 

Образецот на оружниот лист го пропишува со-
јузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 8 
За држење на трофејно оружје е потребно о-

"добрение што го издава општинскиот орган на вна-
трешните работи. 

Забрането е да се носи и да се употребува тро-
фејно оружје и за ова оружје да се набавува и 
држи муниција. 

Член 9 
Старо оружје (долги и куси пушки, сабји, ме-

чеви) што има историска или уметничка вредност, 
или служи за уметнички, спортски или други 
слични приредби, или е составен дел на народна 
носија, не е повеќе во употреба, може да се на-
бавува без одобрение и Да се држи и носи без 
оружен лист. 

Забрането е да се употребува старо оружје како 
оружје, и за ова оружје да се набавува, приготвува 
и држи муниција. 

Член 10 
Воздушно оружје од калибар 4,5 пип со почет-

на брзина од 130 до 160 метра во секунда може 
за спортски цели да се набавува без одобрение и 
да се држи и носи без оружен лист. 

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее 
да се употребува на јавни места или на места на 
кои може со неговата употреба да се загрози без-
бедноста на луѓето. 

На деца не им е дозволено да го носат и 
употребуваат оружјето од ставот 1 на овој член' 

Малолетници можат да го носат оружјето 
од ставов 1 на овој член само ако имаат потврда 
од спортска организација или од центар за пред-
но јнинка обука дека се обучени во ракување со 
оружје. 

Член И 
Лицето на кое му е издадено одобрение за на-

бавување на оружје е должно во рок од 8 дена од 
денот на извршената набавка на оружјето, за тоа 
да го извести општинскиот орган на внатрешните 
работи заради регистрација на оружјето и изд-
вање на оружен лист. 

Член 12 
Одобрение за набавување на оружје нема да 

му се издаде: 
1) на малолетно лице; 
2) на лице што е душевно заболено или е зао-

станато во душевниот развој; 
3) на лице што е осудено за кривично дело или 

казнето за прекршок против јавниот ред и мир, кои 
го прават неподобно за држење и носење на оруж-
је или укажуваат на можност за злоупотреба на 
оружјето, или за време додека против тоа лице 
се ЈВОДИ кривична или административно-казнена 
Постапка за такво кривично дело или прекршок. 

Општинскиот орган на внатрешните работи мо-
ж е да одбие да му издаде одобрение за, набавува-
ње пушки со олучени цевки, пиштоли и ^револвери 
на лице за кое смета дека е неподобно за држење 
и носење на ова оружје или дека може да го зло-
употреби. 

Ако во случајот од ставот 2 на овој член оп-
штинскиот орган на внатрешните работи го одбие 
издавањето на одобрението за набавување на оружје, 
во решението мора да ги наведе причините од кои 
се раководел при донесувањето на таквата одлука. 
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Член 13 
Оружен лист нема да се издаде ако по издава-

њето на одобрение за набавување на оружје нас-
тапи некој од случаите од членот 12 став 1 точ. 2 
и 3 на овој закон. 

Член 14 
Сопственикот на оружје е должен да се гри-

жи да му биде оружјето во исправна состојба, 
оружјето и муницијата грижливо да ги чува, со 
оружјето внимателно да ракува, да не го употре-
бува на јавни места или на места на кои со упо-
требата на оружјето може да се загрози безбед-
носта на луѓето, и особено да внимава да не дој-
дат оружјето и муницијата во рацете на малолетно 
липе. 

Забрането е на друго лице да му се даваат на 
послуга пиштоли и револвери. 

Ловечко и спортско оружје може да му се да г 
де на послуга само на лице кое има оружен лист 
издаден за видот на оружјето што се дава на по-
слуга. 

Член 15 
Одредбите од овој закон во поглед на набаву-

вањето, држењето и носењето на оружје и муни-
ција се однесуваат и на странски државјани и на 
лица без државјанство (во понатамошниот текст: 
странците) кои постојано живеат во- Југославија 
или имаат одобрение за престој подолг од шест ме-
сеци. 

Член 16 
Државните органи,-работните и други органи-

зации можат да набавуваат и да држат оружје и 
муниција само врз основа на одобрение од општин-
скиот орган на внатрешните работи. 

Одобрението за набавување и држење на вој-
нички пушки и пиштоли и на боева муниција за 
овие пушки и пиштоли може да им се издаде са-
мо на државни органи и на работни и на други 
организации што имаат организирана служба за 
обезбедување на општествениот имот кој им е да-
ден на користење и ва стрелачки организации. 

На стрелачки организации може да им се из-
даде и одобрение за набавување и држење на спорт-
ско оружје и муниција за ова оружје. 

Член 17 
Државните органи, работните и други органи-

зации што држат оружје и муниција врз основа 
на членот 16 од овој закон можат да им го дове-
рат носењето на тоа оружје и муниција само на 
липата што се определени непосредно да ги вршат 
работите на службата за обезбедување на општес-
твениот имот, а се обучени во ракување со оружје 
и ги исполнуваат условите за држење и носење на 
оружје утврдени со овој закон. 

Овие лица можат да го носат оружјето и му-
ницијата што им се доверени само за време на вр-
шењето на службата и не смеат ова оружје и му-
ниција да ги изнесуваат надвор од објектот или 
подрачјето што се обезбедува или чува. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 
член, чуварите на посеви и шуми и чуварите на 
лов и риболов што не живеат на подрачјето што го 
чуваат можат да го изнесуваат оружјето и надвор 
од тоа подрачје и да го носат до своето место на 
живеење. 

Член 18 
Стрелачките организации можат да им даваат 

на употреба оружје и муниција само на своите чле-
нови, и тоа за времето додека вршат вежби на га-
ѓање на стрелиште или на друг терен определен за 
вршење вежби на гаѓање. 

Ако магацинот за оружје на стрелачката ор-
ганизација не се наоѓа на стрелиштето, членовите 
на стрелачката организација мораат за носење на 
оружјето до срелиштето или до друг терен опре-
делен за вршење вежби на гаѓање да имаат пот-
врда од стрелачката организација за вршењето на 
вежбите на гаѓање. Оваа потврда в а ж и само за 
денот кога се врши вежбата на гаѓање. 

111. ОДЗЕМАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
Член 19 

Оружјето и муницијата, како и оружниот лист 
ќе се одземат ако настапи некој од случаите од 
членот 12 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон. 

Во случаите во члеќот 12 став 1 точ. 2 и 3 на 
овој закон може да се одземе и трофејно оружје. 

Огненото оружје, муницијата и оружниот лист 
можат да се одземат и кога ќе настапи некој од 
случаите од членот 12 став 2 на овој закон, или 
ако го бара тоа општествено-политичка организа-
ција, друга општествена организацијах или собир 
на . избирачи. 

Член 20 
Одземањето на оружје и муниција го врши оп-

штинскиот орган на внатрешните работи. 
За одземеното оружје и муниција се издава 

потврда. 
Општинскиот орган на внатрешните работи е 

должен до правносилнсста на решението за одзе-
мањето на оружјето и муницијата грижливо да го 
чува одземеното оружје и муниција. 

По правосилноста на решението за одземање 
на оружје и муниција општинскиот орган на вна-
трешните работи ќе -го повика сопственикот на 
оружјето во рок од два месеца да најде купувач 
за одземеното оружје и муниција. Ако сопствени-
кот во овој рок не најде купувач, општинскиот 
орган на внатрешните работи ќе го изложи одзе-
меното оружје и муниција на продажба по пат на 
јавно наддавање 

На сопственикот на оружјетб и муницијата му 
припаѓа највисоката цена постигната на јавното 
наддавање намалена за .износот на трошоците на-
станати во врска со организирањето и одрекувањето 
на јавното -наддавање. 

IV. ПРОМЕТ НА О Р У Ж Ј Е И МУНИЦИЈА 
•1. Внатрешен промет 

Член 21 
Со промет на оружје и муниција на мало мо-

жат да се занимаваат работните организации што 
се регистрирани како работни организации кои се 
занимаваат со промет на оружје и муниција или 
ка ј кои прометот на оружје и муниција е ре-
гистриран како една од дејностите со која се за-
нимаваат тие. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
се д о л а н и во рок од осум дена од денот на ре-
гистрацијата да го известат надлежниот општински 
орган на внатрешните работи дека се регистрирани 
како работни организации за промет на оружје 
и муниција 

Член 22 
Работните организации од членот 21 на овој за-

кон можат да им продаваат оружје и муниција са-
мо на органи, организации и граѓани што имаат 
одобрение за набавување на оружје и муниција. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
можат на лицата што имаат оружен лист да им 
продаваат муниција врз основа на оружени ст лист 
и тоа само за оружјето за кое е издаден служе-
ниот лист. 

Член 23 
Работните организации од членот 21 на овој за-

кон се должни да водат евиденција за набавеното 
и продаденото оружје и муниција. 

Евиденцијата за прометот ,на оружје и муни-
ција се води во книгите на евиденцијата според 
видовите на оружјето и муницијата. 

Член 24 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на оружје и муниција, како и државните 
органи, работните и други организации што држат 
оружје и муниција врз основа на членот 16 од овој 
закон се должни оружјето и муницијата да ги др-
ж а т и чуваат на определеното место, така што до 
нив да не можат да дојдат неовластени лица. 
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Член 25 
Поблиски прописи за сместувањето и чувањето 

на оружје, за водењето на евиденција за прометот 
на оружје и муниција, како и за обрасците на кни-
гите за водење на таа евиденција, донесува сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи. 

2. Промет преку државната граница 
Член 26 

Југословенските државјани што внесуваат во 
Југославија оружје и муниција се должни при пре-
минувањето на државната граница да му го прија-
ват ова оружје и муниција на поверенството за 
контрола на патничкиот сообраќај преку државна-
та граница, како и за ова оружје и муниција во 
рок од 15 дена од денот на преминувањето на гра-
ницата да го известат општинскиот орган на вна-
трешните работи на чие подрачје имаат живеали-
ште и да бараат издавање на оружен лист за тоа 
оружје. 

За внесување во Југославија пиштоли, револ-
вери и ловечки пушки со олучени цевки е потребно , 
претходно -одобрение од општинскиот орган на вна-
трешните работи' 

Поверенството за контрола на патничкиот со-
обраќај преку државната граница ќе го одземе при-
времено оружјето од ставот 2 на овој член за кое 
не е издадено одобрение и ќе му го достави на над-
лежниот општински орган на внатрешните работи 
на трошок на сопственикот. Сопственикот на оруж-
јето мож£ од овој орган во рокот од ставот 1 на 
овој член" да побара издавање на оружен лист зл 
оружјето што му е привремено одземено. 

Член 27 
Југословенските државјани што имаат оружен 

лист можат да го изнесуваа* од Југославија оруж-
јето на кое имаат оружен лист и муницијата за тоа 
оружје. 

Југословенските државјани што постојано жи-
веат во странство, како и оние што се иселуваат од 
Југослаеија а немаат оружен лист, можат да наба-
вуваат и изнесуваат оружје и муниција само со одо-
брение од општинскиот орган на внатрешните ра-
боти 

Член 28 
Странци што постојано живеат во Југославија 

или имаат дозвола за престој во Југославија за вре-
ме подолго од 6 месеци можат во Југославија да 
внесуваат оружје и муниција под условите од чле-
нот 26 на овој закон. 

Странци што поминуваат низ Југославија можат 
да внесуваат и да носат оружје и муниција ако 
имаат " одобрение издадено од југословенското ди-
пломатско или конзуларно претставништво или одо-
брение што при преминот на државната граница им 
го издало/поверенството за контрола на патничкиот 
сообраќај преку државната граница. 

Странци што привремено престојуваат во Југо-
славија, или кои само минуваат * низ Југославија, 
или кои биле постојано настанети во Југославија та 
ја напуштаат Југославија, можат со цел за изнесу-
вање од Југославија да набавуваат оружје и муни-
ција само врз основа на одобрение од општинскиот 
орган на внатрешните работи. 

Член 29 
Членови на странски воени и други слични де-

легации што доаѓаат и привремено престојуваат во 
Југославија, а според прописите на својата служба 
носат огнено оружје или тоа оружје сочинува со-
ставен дел на нивната униформа, можат да внесу-
ваат и за времето на« својот престој во Југославија 
да држат и носат огнено оружје без одобрение и без 
дружен лист. . — 

Член 30 
Странски ловци што доаѓаат на лов во Југосла-

вија се должни при преминување на државната гра-
ница своето ловечко оружје и муниција да му ги 

пријават на поверенството за контрола на патнич-
киот сообраќај преку државната граница. 

Повере и с т о т о за контрола на патничкиот соо-
браќај преку државната граница ќе им издаде на 
странските ловци што доаѓаат во лов во Југославија 
одобрение за држење и носење на ловечко оружје 
за време на ловот во Југославија, ако ловечкото 
оружје и муниција што ги носат не се запишани во 
пасошот. 

Член 31 
Членовите на стрелачките организации кои 

групно или поединечно патуваат во странство за-
рада учествување на стрелачки натпревари или за-
ради подготовки за овие натпревари, можат по одо-
брение од општинскиот орган на внатрешните ра-
боти да ги пренесуваат преку државната граница 
оружјето и муницијата што им служат за тие цели. 

На членовите на странски стрелачки организа-
ции што доаѓаат на стрелачки натпревари или на 
подготовки за овие натпревари во Југославија се 
применуваат одредбите од членот 30 на овој закон. 

Член 32 
Домашните и странските стопански организации 

можат д а вршат транспорт на оружје или муниција 
преку државната граница односно преку територи-
јата на Југославија (транзит) само врз основа 'на 
одобрението што го издава Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи, по претходно прибавено мислење, 
од Државниот секретаријат за народна одбрана и 
Државниот секретаријат за надворешни работи. 

Одредбите од ставот 1 на овој член не се одне-
суваат на транспортот на оружје и муниција 
што го врши Југословенската народна армија. 

Член 33 
Ловечкото и спортското оружје и муницијата за 

ова оружје што ќе ги запленат царинските органи, 
ќе им ги продаваат овие органи по пат на јавно 
наддавање на работните организации што се зани-
маваат со промет на оружје, и муниција на мало 
и на лицата што "имаат одобрение за набавување 
на оружје. 

Другото запленето оружје и муниција царински-
те органи ќе му го предаваат на надлежното поверен-
ство за контрола на патничкиот сообраќај преку 
државната граница која му ги доставува на Сојузни-
от секретаријат за внатрешни работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ќе 
го користи ова оружје и муниција за наоружување 
на службениците на органите на внатрешните рабо-
ти, или ќе и ги предаде на Југословенската народна 
армија. 

Член 34 
При пренесувањето или транспортот на оружје 

или муниција преку државната граница со овој за-
кон не се навлегува во царинските прописи. 

V. ПОПРАВАЊЕ И ПРЕПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Член 35 
Со поправање и преправање на оружје можат 

да се занимаваат работните организации и занаетчи-
ските дуќани регистрирани како работни организа-
ции односно занаетчиските дуќани што се занима-
ваат со поправање и преправање на оружје или 
поправањето и преправањето на оружје се регистри-
рани како една од дејностите со која се занимаваат 
тие. 

Работните организации и занаетчиските дуќани 
од ставот 1 на овој член се должни во рок од осум 
дена од денот на регистрацијата да го известат над-
лежниот општински орган на внатрешните работи 
дека се регистрирани како работни организации од-
носно занаетчиски дуќани за поправање и препра-
вање на оружје. 

Член 36 
Работните организации и занаетчиските дуќани 

што се занимаваат со поправање и преправање на 
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оружје можат да примат заради поправање или 
преправање само оружје за кое е издаден оружен 
лист. 

Член 37 
Работните организации и занаетчиските дуќани 

што се занимаваат со поправање и преправање на 
оружје се должни да" водат евиденција за поправе-
ното и преправеното оружје. 

Поблиски прописи за начинот на водење на е-
вмденцијата за поправеното и преправеното оружје 
и за обрасците на книгите за водење на оваа еви-
денција донесува сојузниот секретар за внатрешни 
работи ^ 

. VI. НАДЗОР 
Член 38 

Општинскиот орган на внатрешните работи 
врши непосреден надзор над прометот и носењето 
на оружје и муниција, над чувањето и сместувањето 
на оружјето и муницијата од страна на работните 
организации што се занимаваат со промет на оружје 
и муниција, стрелачките организации и работните 
организации и занаетчиските дуќани што се зани-
маваат со поправувана на оружје, како и надзор 
над ^одењето на пропишаните евиденции за проме-
тот на оружје и муниција и за поправеното и пре-
правеното оружје, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

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

1) тој што без одобрение од надлежниот орган 
ќеу набави оружје или муниција, кога е за набаву-
вање на тоа оружје и муниција потребно одобрение 
(чл. 5 и 15); 

2) тој што држи или носи оружје без оружен 
лист, кога е за држење и носење на тоа оружје по-
требен оружен лист (член 7); 

3) тој што без одобрение од надлежниот орган 
држи трофејно оружје, или го носи или употребува, 
или за ова оружје набавува и држи муниција 
(член 8); 

4) тој што употребува старо оружје како оружје 
или набавува, приготвува или држи муниција за 
ова оружје (член 9); 

5) тој што ќе му даде на дете да носи и употре-
бува оружје од членот 10 на овој закон; 

6) тој што го употребува оружјето од членот 10 
на овој закон на јавни места или на места на кои 
со неговата употреба може да се загрози безбедноста 
на луѓето; 

7) малолетник што го носи оружјето од членот 
30 на овој закон без потврда од спортска организа-
ција или центар за предвојнинка обука; 

8) тој што не ќе го извести или не ќе го извести 
во пропишаниот рок надлежниот орган за изврше-
ната набавка на оружје (член 11); 

9) тој што ќе постапи противно на одредбата од 
членот 14 став 1 на овој закон; 

10) тој што го носи оружјето и муницијата што 
му се доверени во време кога не ја врши службата 
или го узнесе ова оружје и муниција надвор од под-
рачјето или објектот што се обезбедува или се чува 
(член 17); 

11) член на стрелачка организација кој носи 
оружје надвор од стрелиштето или од друг терен 
определен за вршење вежби на гаѓање без потврда 
од стрелачката организација за вршењето на веж-
бите на гаѓање (чл£н 18); 

12) тој што при преминување на државната гра-
ница не му ги пријави на поверенството за контрола 
на патничкиот сообраќај преку државната граница 
оружјето и муницијата што ги пренесува преку .гра-
ница'(чл. 26 и 30); ^ 

13) тој што не ќе го извести или не ќе го извести 
во пропишаниот рок надлежниот орган за оружјето и 
муницијата што се внесени од странство во Југосла-
вија (член 26). 

За прекршоците од ставот 1 точ. 1, 2, 3, 4, 8, 11 
и 12 од овој член може покрај предвидената парич-

на казна да се изрече и заштитната мерка одзема-
ње на оружјето и -муницијата. 

Член 40 
Со парична казна до 20,000 динари или со казна-

та затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што ќе набави, држи или носи огнено 

оружје со направа за придружување на звукот, на-
права за придушување на звукот или распрсну-
вачко. гасно или ладно оружје (член 6); 

2) тој што другему ќе даде пиштол или револ-
вер на послуга, или тој што ќе му даде на послуга 
ловечко и спортско оружје на лице што нема ору-
жен лист (член 14 ст. 2 и 3) ; 

3) тој што без одобрение од надлежниот оргац 
изнесува од Југославија оружје и муниција, кога е 
за изнесување на тоа оружје и муниција потребно 
одобрение (чл. 27 и 31). 

За прекршоците од ставот 1 точ. Д и 2 на овој 
член може покрај предвидената парична казна или 
казната затвор да се изрече и заштитната мерка 
одземање на оружјето и муницијата. 

Член 41 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) работна или друга организација што ќе наба-

ви или држи оружје и муниција без одобрение од 
надлежниот орган (член 16); 

2) работна или друга организација што ќе наба-
ви или Држи војнички п у ш к и н ли пиштоли и боева 
муниција за овие пушки или пиштоли противно на 
одредбата од членот 16 на овој заков; 

3) работна или друга организација што не го 
држи или не го чува оружјето и .муницијата на 
пропишаниот начин (член 24); 

4) работна или друга организација што ќе му 
Довери носење и употреба на оружје и муниција на 
лице што не е определено непосредно да ги врши 
работите на службата за обезбедувње на опште-
ствениот имот што е даден на користење (член 17); 

5) стрелачка организација што ќе му даде на 
употреба оружје и муниција на лице што не е неј-
зин член, или му даде' оружје и муниција на свој 
член спротивно на одредбите од членот 18 на овој 
закон; 

6) работна организација што се занимава со про-
мет на оружје и муниција на мало ако за тоа во 
определениот рок не го извести надлежниот орган 
(член 21); 

7) работна организација што се занимава со 
промет на оружје и муниција на мало ако продаде 
оружје и муниција противно на одредбите од членот 
22 на овој закон; 

8) работна организација што се занимава со про-
мет на оружје и муниција на мало ако не води еви-
денција за набавеното и продаденото оружје и му-
ниција, или не ја води уредно, или не ја води во 
книгите на евиденцијата според видовите на оруж-
јето и муницијата (член 23); 

9) стопанска организација која без. одобрение од 
надлежниот орган врши транспорт на оружје или 
муниција преку државна граница односно транзит 
на оружје или муниција преку територијата на Ју-
гославија (член 32); 

10) работна организација или занаетчиски дуќан 
кој се занимава со поправање или преправање на 
оружје ако во рокот Определен во членот 35 на овој 
закон не го.извести надлежниот орган; 

11) работна организација или занаетчиски дуќан 
ако прими на поправање или преправање оружје за 
кое не е издаден оружен лист (член 36); 

32) работна организација и занаетчиски дуќани 
што се занимаваат со поправање и преправање на 
оружје ако не водат евиденција за поправеното и 
преправеното оружје, или не ја водат уредно, или 
ке ја водат во пропишаните книги (член 37). 

За прекршоците од ставот 1 точ. 2, Зѕ 4., 5, 7, 9. 
10. 11 и 12 од овој член ќе се казни со парично 
казна до 20.000 динари и одговорното лице во ра-
ботната или друга организација и занаетчискиот 
дуќан. 
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За прекршоците од ставот 1 тон. 1, 2, 6 и 9 од ' 
овој член може покрај предвидената парична казна 
да се изрече и заштитната мерка одземање на оруж-
јето и муницијата. 

За прекршоците од ставот 1 точ. 7, 8, 11 и 12 од 
овој член може да се изрече и заштитната мерка 
одземање на одобрението за промет на оружје и 
муниција односно одобрението за поправање и пре-
правање на оружје, за време до пет ^години. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Постојните исправи за давање на одобрение за 

набавка, држење и носење на оружје, за промет на 
оружје и муниција, за поправање и преправање на 
оружје, ќе се заменат со исправите предвидени со 
овој закон во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 43 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од сите прописи 
што се во спротивност со овој • закон. 

Член 44 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 

536. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
измени и дополненија на Законот за електростопан-
ските организации, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 15 сеп-
тември 1964 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 15 септември 1964 година. 

П.Р. бр. 82 
17 септември 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардел>, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за измени и дополненија на Законот 

за електростопЈутските организации („Службен Лист 
на ФНРЈ", бр. 13/63) членот 16 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

537. 

Врз основа на членот -174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 15 септември 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 15 септември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата што се формираат според членот 1 став 
1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, на Југословенската инвестициона банка и се 
доделува износот од 8.000 милиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југо-
словенската инвестициона банка ќе ги употреби за 
кредитирање на Заедницата на југословенското 
електростопанство за покривање на кусоците наста-
нати во работењето на републичките електросто-
пански заедници од 1 јануари до 31 јули 1964 година. 

Југословенската инвестициона банка ќе ги одо-
бри кредитите од точката 1 на оваа одлука со рок 
за враќање до 30 јуни 1965 година и со интерес по 
стопа од 1°/о годишно. 

3. Средствата остварени со наплатата на кре-
дитот даден според оваа одлука Југословенската ин-
вестициона банка ќе ги одобри во корист на сто-
панските резерви ца федерацијата, 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 151 

17 септември 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател ; Потпретседател 

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

538. 

* Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставрт 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКО-ПУБЛШШ-
СТИЧКИОТ ЗАВОД НА СЛУЖБИТЕ НА ВНА-

ТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
Член 1 

Издавачко-публицистичкиот завод на службите 
на внатрешните работи, основан со Уредбата за 
Издавачко-публицистичкиот завод на службите на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/62), се укинува. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за Издавачко-публи-
цистичкиот завод на службите на внатрешните 
работи. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во- сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 
P. п. бр. 140 

15 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател. 

Петар Стамболић е. P* 
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539. 
Врз основа на чл. 108, 138 и 142 од Основниот 

закон за рударството („Службен лист на СФРЈ*, 
бр. 23/64), во врска со членот 11 од Уредбата за 
прометот со огнено оружје, муниција и со експло-
зивни средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52) 
и со членот 2 од Законот за пренесување рабо-
тите на цивилната заштита од надлежноста на ор-
ганите на управата надлежни за внатрешните ра-
боти во надлежност нц органите на управата над-
лежни за работите на народната одбрана („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) во согласност со со-
јузниот секретар за труд и со државниот секретар 
за народна одбрана, сојузниот секретар за инду-
стрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРИ РАКУВАЊЕ СО 
ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И МИНИРАЊЕ ВО 

РУДАРСТВОТО 
/ ^Член 1 

Во Прописите за заштитните мерки при раку-
вање со експлозивни средства и минирање во ру-
дарството (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 47/62) кои се составен дел од Правилникот за 
прописите за заштитните мерки при ракување со 
експлозивни средства и минирање во рударството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/62) во членот 1 
зборовите: „Закона о рударству („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/59)" се заменуваат со зборовите: 
„Основног закона о рударству („Службени лист 
СФРЈ", бр. 23/64)". 

Член 2 
Во членот 20 став 4 зборовите: „правилником 

о хигијенско-техничким заштитним мерама при 
раду" се заменуваат со зборовите: „правилником 
о заштити при раду", а зборовите: „(члан 108. став 
1. и члан 112. Закона о рударству)" се заменуваат 
со зборовите: „(члан 91. став 1. и члан 95. Основ-
ног закона о рударству)". 

Член 3 
Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи: 
„За минирање у рударству могу се употребља-

вати само оне врсте експлозивних средстава за које 
је надлежни орган из тачке 3. Наредбе о испити-
вању експлозивних материја које се користе у ру-
дарству („Службени лист ФНРЈ" , бр. 47/62) издао 
одобрење да се смеју пустити у промет." 

Член 4, 
Во членот 32 зборовите: „ако су атестирани или 

одобрени од рударског инспектората" се замену-
ваат со зборовите: „за чије стављање у промет је из-
дато одобрење у смислу тачке 3. Наредбе о испити-
вању експлозивних материја које се користе у ру-
дарству". 

Член 5 
Во членот 52 став 1 зборовите: „рударски ин-

спекторат у споразуму са републичким органом 
надлежним за унутрашње послове" се заменуваат 
со зборовите: „орган инспекције рада у споразуму са 
републичким органом надлежним за унутрашње 
послове и органом рударске инспекције". 

Член 6 
Во членот 54 став 1 зборовите: „рударски ин-

спекторат у споразуму са надлежним органом уну-
трашњих послова" се заменуваат со зборовите: 
„орган који је издао одобрење за експлоатацију у 
споразуму са надлежним органом унутрашњих по-
слова и органом инспекције рада". 

Во ставот 2 по зборовите: „унутрашњих посло-
ва" се додаваат зборовите:-„и органом инспекције 
рада". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Изграђени јамски магацин може се употреби-

ти тек пошто се прибави одобрење за употребу,- ко-

је издаје рударски инспекторат по прибављању 
мишљења органа инспекције рада на основу из-

* вршног техничког прегледа изграѓеног магацина. 
Технички преглед врши стручна комисија одре-
ђеног од рударског инспектората, у коју улазе и 
представници надлежног органа унутрашњих по-
слова и органа инспекције рада." 

Член 7 
Во членот 85 став 4 зборовите: „хигијенско-

-техничкој заштити" се заменуваат со „ зборовите: 
„заштити на раду". 

Член 8 
Членот 115 се брише. 

Член 9 
Во членот 131 став 1 зборот: „атестирани" се 

брише. 
Во ставот 2 зборот: „атестираним" се брише. 

Член 10 
Во членот 26 став 2, членот 27 став 1, членот 

31 став 2. членот 105 став 1 и членот 170 став 1 
зборовите: „рударског инспектората" се замену-

ваат со зборовите: „органа инспекције рада по при-
бављању мишљења органа рударских инспекција". 

Во членот 50 став 2 и членот 54 ст. 2 и 3 збо-
ровите: „рударски инспекторат" во различни па-
дежи се заменуваат со зборовите: „орган рудар-
ске инспекције" во соодветен падеж. 

Во членот 140 и членот 151 став 2 зборовите: 
»рударски Инспекторат" се заменуваат со зборови-
те: „орган инспекције рада, по прибављању миш-
љења органа рударске инспекције". 

Во другите одредби зборовите: „рударски ин-
спекторат" во различни падежи се заменуваат со 
зборовите: „орган инспекције рада" во соодветен 
падеж. 

Член 11 
Во членот 166 став 1 зборовите: .,са органима 

управе општинског народног одбора" се замену-
ваат со зборовите: „са општинским органима у-
праве". 

Член 12 
По членот 188 се додава нов,а глва X со чле-

нот 189, кои гласат: 
„X. Надзор од стране органа рударске инспек-

ције рада 
Член 189 ј 

Надзор над применом одредаба чл. 50 54. до 
60. и 77. ових прописа врше органи рударске ин-
спекције. 

- Надзор над применом осталих одредаба ових 
прописа врше органи инспекције рада.". 

Член 13 ' 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на обавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" 

Бр. 310/69 
15 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за индустрија. 

Филип Бајковиќ, е. p. 

540. 
Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр 5146 
и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ^ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ПЧЕЛАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува основањето и работата на Сојузот 

на пчеларските организации на Југославија, спо-
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ред поднесениот статут усвоен на Основачкото со-
брание на Сојузот одржано на 22 март 1964 година 
во Белград. 

Седиштето на Сојузот е во Белград, а дејноста 
на Сојузот се простира на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Ју гос ла -
ви ја. 

Б-3 бр. 0230-10 
31 август 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Воин Лукиќ, е. р 

541. 

Брз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата 
за пренесуваше работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), на предлог 
од сојузниот јавен обвинител, сојузниот секретар 
за правосудство донесува 

Р Е HI Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИ-

СКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

1. Во Решението за утврдување на подрачјата 
на окружните и околиските јавни обвинителства 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62, 
10/62, 38/62, 2/63 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/64, 8/64 и 11/64) во одделот I под „Б. Во На-
родна Република Хрватска" точката 1 се менува 
и гласи: 

„1. Окружното јавно обвинителство во Загреб 
за подрачјето на Окружниот суд во Загреб: 

а) Околиското јавно обвинителство I во Загреб 
за подрачјето на Општинскиот суд I во Загреб; 

б) Околиското јавно обвинителство II во За -
греб за подрачјето на Општинскиот суд II во За -
греб; 

в) Околиското јавно обвинителство III во За -
греб за подрачјето на Општинскиот суд III во За-
греб; 

г) Околиското јавно обвинителство IV во За -
греб за подрачјето на општинските судови во Дуго 
Село, Јастребарско, Самобор, Велика Горица и Зе-
лина; 

д) Околиското јавно обвинителство во Крапи-
на за подрачјето на општинските судови во Кра -
лица, Доња Стубица, Клањец, Преграда, Забок и 
Златар / ' 

Точката 2 се брише, 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 015-4/64-03 
9 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар за правосудство, 
Арнолд Рајх, е. р. 

542. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНА 
ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИ-
НАТА НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БЕЛГРАД 

На 20 октомври 1964 година ќе се пушти во 
продажба пригодна поштенска марка од 25 динари 
по повод 20-1одишнината на ослободувањето на 
Белград. 

Сликата на марката ја прикажува скулптурата 
„Победник", дело на скулпторот Иван Мештровић 
во синикавоцрва, црвеникавовиолетовоокереста и 
златна боја. 

На долниот дел 0 д марката е напечатен нат-
писот: „Југославија", а над сликата натписот: 
„20. X 1944. Београд. <20. X 1964." — се со кирилица. 
Ознаката на вредноста е во горниот десен агол на 
марката, а грбот на град Белград е вкомпонишн во 
левиот долен агол на марката. 

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми 
пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе важи 
до 19 октомври 1965 година. 

Бр. 01-7438/1 
10 септември 1964 година 

Белград 
Заедница на Југословенските пошти, 

телеграфи и телефони 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевић е p. 

543. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНА 
ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕТСКАТА 

НЕДЕЛА ВО 1964 ГОДИНА 

На 4 октомври 1964 година ќе се пушти во про-
дажба пригодна поштенска марка од 25 динари по 
повод Детската недела во 1964 година. 

Сликата на марката, изработена според еден 
детски цртеж, прикажува деца при играње, во 
четипибоен овсет печат. 

На левиот раб од марката е испечатен натписот: 
„Југославија" — со латиница, а на десниот раб од 
марката е напечатен натписот: ,.Дечја недеља 1964" 
— со кирилица. Ознаката на вредноста е во долниот 
десен агол од марката. 

Оваа матеа ќе се продава во сите поголеми 
пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе в а ж и 
до, 3 октомври 1965 година. 

Бр. 01-9050/1 
10 септември 1964 година 

Белград 
Заедница на Југословенските пошти,, 

телеграфи и телефони 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевић е. p. 
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544. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА П Р О Д О Л Ж У В А Њ Е Н А Р О К О Т НА В А Ж Е -
Њ Е Т О НА ПРИГОДНИТЕ П О Ш Т Е Н С К И М А Р К И 

ИЗДАДЕНИ ВО 1964 ГОДИНА 

На пригодните поштенски марки пуштени во 
продажба во 1964 година кои в а ж а т шест месеци 
за ф р а н к и р а њ е на поштенски пратки, им се про-
должува тој рок на една година. 

Рокот на важењето за ф р а н к и р а њ е поштенски 
пратки од претходниот став им се продолжува на 
следните пригодни поштенски марки: 

1) на пригодните поштенски марки со мотиви 
од југословенската фауна : од 25 динари (пеперуга 
дневно пауново око), 30 динари (пеперуга мртовечка 
мантија), 40 динари (пеперуга олеандров лилјак) , 
50 динари (аполонова пеперуга), 150 динари (пепе-
руга големо ноќно пауново око)|И 200 динари (пепе-
руга ластовичка опашка), пуштени во продажба врз 
основа на Решението за пуштање во продажба на 
шеста серија пригодни поштенски марки со мотиви 
од југословенската фауна („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 17/64), им се продолжува тој рок до 
24 ма ј 1965 година; 

2) на пригодната поштенска марка по повод 
стог оди ш кината на иротивпожарникарството во Ј у -
гославија од 25 динари, пуштена во продажба врз 
основа на Решението за пуштање во продавжба на 
пригодна поштенска марка по повод на прославата 
на ( ^ г о д и ш н и н а т а на противпожарникарството во 
Југославија („Службен лист на СФРЈ" , бр. 20/64), 
ќ се продолжува тој рок до 13 јуни 1965 година; 

3) на пригодните поштенски марки по повод 
одржувањето на XVIII олимпијада во Токио: од 25 
динари (атлетика), 30 динари (борење), 40 динари 
(веслање), 50 динари (кошарка)), 150 динари (фуд-
бал) и 200 динари (ватерполо), пуштени во продажба 
врз основа на Решението за пуштање во продажба 
на пригодни поштенски марки по повод одржувањето 
на XVHI олимпијада во 1964 година во Токио 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 25/64), им се продол-
ж у в а тој рок до 30 јуни 1965 година; 

4) на пригодната поштенска марка по повод 
прославата на дваесетгодишнината од доаѓањето на 
Врховниот штаб на Народноослободителната војска 
на Југославија на Вис од 25 динари, п у ш т е н а во 
продажба врз основа на Решението за пуштање во 
продажба на пригодна поштенска марка по повод 
прославата на дваесетгодишнината од доаѓањето на 
Врховниот штаб на Народноослободителната војска 
на Југославија на Вис (» Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 26/64), ќ се продолжува тој рок до 26 јули 1965 
година 

Бр. 01-9114/1 
8 септември 1964 година 

Б е л грал 

Заедница ва Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони 

Генерален директор. 
Првослав Васиљевић, е. p. 

545. 
Врз основа на членот 76 од Основниот закон за 

заштита на добитокот од заразни болести („Службен 
лист на ФНРЈ'4, бр. 26/54 и 52 61) и членот 17 од Пра-
вилникот за начинот на ветеринарна контрола при 
превозот на добиток и месо и за начинот на утовар, 
истовар и претовар на добиток и месо („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 18'56 и 44/56), директорот на Со-
јузната управа за работите на ветеринарството про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
З А ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО З А СПРОВЕДУ-
В А Њ Е НА К О Н Т Р О Л А ОД СТРАНА НА ВЕТЕРИ-
НАРНИОТ ИНСПЕКТОР П Р И ПРЕВОЗОТ СО СРЕД-
СТВАТА НА Ј А В Н И О Т С О О Б Р А К А Ј НА П Р А Т К И 
НА ДОБИТОК, СУРОВИНИ ОД Д О Б И Т О К П Р О И З -
ВОДИ И ОТПАДОЦИ, К А К О И ПРЕДМЕТИ СО 
К О И М О Ж А Т ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ З А Р А З Н И 

БОЛЕСТИ К А Ј Д О Б И Т О К О Т 

1. Во Упатството за спроведување на контрола 
од страна на ветеринарниот инспектор при пре-
возот со средствата на јавниот сообраќај на пратки 
на добиток, суровини од добиток, производи и отпа-
доци, како и предмети со кои можат да се пренесу-
ваат заразни болести к а ј добитокот (Додаток на 
„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 24/61) во образецот 
Vs-40/18 (Уверење о пореклу и здрављу) точката 2 
се менува и гласи: 

„2. Ж и в о т и њ е за к л а њ е намењене извозу у Ве-
лику Британију биле су заклане искључиво у дане 
кад су све животиње (укључујући ту и овце и сви-
ње) на кланици испуњавале услове из тач. 3. и 4, а 
све свиње на кланици испуњавале су и услове из 
тачке 7. под б) и ц)." 

Во истиот образец точката 7 се менува и гласи: 
„7 (а) Осим тога, свињско месо које се извози 

у Велику Британи ју потиче само од свиња са имања 
која се налазе под сталним ветеринарским надзором. 
Ове свиње су прегледане к утврђено ј е д а нису биле 
заражене свињском кугом пре него што су допрем-
љене на кланицу. 

(б) Свиње су пре и после к л а њ а прегледали ве-
теринари чи је је постављење потврдила Влада Ј у -
гославије, ко ји су за њ и х издали уверење да нису 
з аражене свињском кугом. 

(ц) Свиње не воде порекло из ста ја на које се 
примењују ограничења у вези са свињском кугом, 
или са неког имања које се налази у непосредно} 
близини стаја з аражених свињском кугом. 

(д) К а д је свињска куга утврђена на кланици у 
којо ј су свиње биле заклане, заражена(е) свиња(е) 
и оне које су биле у додиру са њом (њима) кориш-
ћене су у друге сврхе, а не за извоз v Велику Б р и -
танију, а просторије су биле прописно дезинфико-
ване пре него што се поново приступило клању за 
Велику Британију / 1 

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

Бр. 323-89/64 
11 септември 1964 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

работите на 
ветер и н арството, 

д р Сава М и х а ј л о в и ћ с. р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст л 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ква-
литетот на рибите, раковите, школкарите, морските 
ежови, жабите, желките, полжавите и нивните пре- ^ 
работки, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИ-
ТЕ, РАКОВИТЕ, ШКОЛКАРИТЕ, МОРСКИТЕ 
ЕЖОВИ. ЖАБИТЕ, ЖЕЛКИТЕ, ПОЛЖАВИТЕ И 

НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ 
Во членот 15 став 1 наместо зборовите: »(Glupea 

sprattus)« треба да стојат: »(Clupea sprattus)«. 
Во членот 22 став 1 точка 7 наместо зборот: 

„количината" треба да стои: „количината на слуз'4. 
Во членот 68 став 2 наместо зборовите: „од 15 

кг" треба да стои: „до 15 кг". 
Од Сојузниот секретаријат за трговија, Белград, 

10 септември 1964 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дек^ во текстот на Наредбата за допол-
нение на Наредбата за примена на Одлуката за 
формираше на цените и за уплатување на разли-
ките во цените за определени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/64) се п о т п а д н а л а долу на-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗ-

ЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

Во точката 6а во седмиот ред наместо зборот: 
„од" треба да стои: „до". 

Од Сојузниот секретаријат за трговија, сеп-
тември 1964 година, Белград. 

По ивршеното орав нување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за спрове-
дување на пописот и проценката на определени ос-
новни средства на стопанските организации во сооб-
раќајот што не се проценети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/64) се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПО-
ПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОС-
НОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ 
ПРОЦЕНЕТИ 

Во Сводниот образец за попис и проценка на 
определени основни средства (ПОС-2, кој е составен 
дел од ова упатство, во редниот број 30 наместо бро-
евите: „(31 до 334 39+45)" треба да стои: „(31 до 33 
+39+45 + 46)". 

По редниот број 45 треба да се додаде по погреш-
ка изоставениот реден број 46, кој гласи: 
„46 127-6 Темелни каменомети (камени насипи) 

(127-61 и 127-62)". 
Постојните редни броеви од 46 до 57 треба да се 

зголемат за еден, т.е. да се заменат со соодветните 
редни броеви од 47 до 58. 

Во новиот реден број 47 наместо броевите: „(47 
до 51)" треба да стои: „(48 до 52)". 

Во новиот реден број 52 наместо броевите: „(52^ 
до 57)" треба да стои: „(53 до 58)". 

Од Комисијата за спроведување на пописот и 
проценката на определени основни средства на сто-
панските организации во сообраќајот што не се про-
ценети, Белград, 18 септември 1964 година. 
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Страна 

534. Указ за прогласување на Законот за ју-
гословенското државјанство — — — 733 
Закон за југословенското државјанство — 733 

535. Указ за прогласување на Законот за на-
бавување, држење и носење на оружје — 735 
Закон за набавување, држење и носење 
на оружје — — — — — — — — 735 

536. Укаб за прогласување на Законот за из-
мена на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за електростопанските 
организации — — — — — — — 740 
Закон за измена на Законот за измени и 
дополненија на Законот за електросто-
панските организации — — — — — 740 

537. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 740 

538. Уредба за укинување на Издавачко-пу-
блицистичкиот -завод на службите на 
внатрешните Баботи — — — — — 740 

539. Правилник за измени и дополненија на 
Прописите за заштитните мерки при ра-
кување со експлозивни средства и мини-
рање во рударството — — — — — 741 

540. Решение за одобрување основањето и 
работата на Сојузот на пчелареките орга-
низации на Југославија — — — — — 741 

541. Решение за измена на Решението за утвр-
дување на подрачјата на окружните и 
околиските јавни обвинителства — — 742 

542. Решение за пуштање во продажба на 
пригодна поштенска^ марка по повод 
20-годишнината на ослободувањето на 
Белград — — — — — — — — 742 

543. Решение за пуштање во продажба на 
пригодна поштенска марка по повод Дет-
ската недела во 1964 година — — — 742 

544. Решение за продолжување на рокот на 
важењето на пригодните поштенски мар-
ки издадени во 1964 година — — — — 743 

545. Упатство за измена на Упатството за 
спроведување на контрола од страна на 
ветеринарниот инспектор при превозот 
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мирање на цените и за уплатување на 
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