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205. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава -

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

ПРЕСТАПИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за стопанските престапи, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 март 
1985 година. 

П бр. 425 
13 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан АЛИМПИќ, с. р. 

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

СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за стопанските престапи („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 4/77) член 2 се менува и гласи: 

„Член 2 
(1) Стопански престап е општествено штетна повреда 

на прописите за стопанското или финансиското работење 
која предизвикала или можела да предизвика потешки по-
следици и која со пропис на надлежниот орган е определе-
на како стопански престап. 

(2) Не е стопански престап онаа повреда на прописи-
те за стопанското или финансиското работење која, иако 
содржи обележја на стопански престап определени со про-
пис, претставува незначителна општествена штетност по-
ради малото значење и поради незначителноста или от-
сутноста на штетни последици." 

Член 2 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
(1) Странско правно лице и одговорното лице во 

странско правно лице се одговорни за стопански престап 

ако странското правно лице има претставништво на тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, или ако стопанскиот престап е сторен со негово 
превозно средство, ако со прописот со кој е определен сто-
панскиот престап не е нешто друго определено. 

(2) Поимот територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија се определува во смисла на 
член 113 став 1 од Кривичниот закон на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија." 

Член 3 
Исправката во член 10 не се однесува на текстот на 

Законот на македонски јазик. 

Член 4 
Називот на глава III се менува и гласи: „III. КАЗНИ, 

УСЛОВНА ОСУДА, ЗАШТИТНИ МЕРКИ И ПРАВНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ОД ОСУДАТА". 

Член 5 
Во член 18 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-

јот: „25.000", а бројот: „1.000.000" - со бројот: 
„10.000.000". 

Во став 3 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 

Став 4 се брише. 

Член 6 
Во член 20 зборовите: „Судот ќе ја одмери казната" 

се заменуваат со зборовите: „Судот ќе му одмери казна на 
правното лице", а по зборовите: „економската сила на 
правното лице" се става точка, а текстот до крајот се бри-
ше. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) При одмерувањето на казната на одговорното 

лице сходно ќе се применуваат одредбите на член 41 од 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Репуб 
лика Југославија." 

Член 7 
Во член 22 став 2 бројот: „30.000" се заменува со бро-

јот: „150.000". 
Во став 3 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„10.000". 

Член 8 
По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи: 

„Член 23а 
(1) Во пресудата се определува рокот за плаќање на 

паричната казна кој не може да биде пократок од 15 дена 
ниту подолг од три месеци. 

(2) Во оправдани случаи судот може да му дозволи на 
осуденото правно лице и на одговорното лице да ја испла-
тат паричната казна во отплати, со тоа што рокот за ис-
плата не може да биде подолг од една година. 

(3) По смртта на осуденото одговорно лице парична-
та казна нема да се изврши." 
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Член 9 
Во член 24 зборовите: „или на заштитната мерка 

одземање на имотна корист" се бришат. 

Член 10 
По член 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 

„Член 26а 
Паричната казна што осуденото правно лице или од-

говорното лице ја платило за прекршок се засметува во 
казната изречена за стопанскиот престап чии обележја ги 
опфаќаат и обележјата на прекршок." 

Член 11 
Во член 27 став 2 бројот: „20.000" се заменува со бро-

јот: „100.000", а бројот:" 2.000" - со бројот: „10.000". 

Член 12 
Во член 28 точка 3 се брише. 
Досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ. 3 и 4. 

Член 13 
Во член 29 став 3 по зборот: „пресуда" запирката се 

заменува со зборот: „и", а зборовите: „и одземање на 
имотна корист" се бришат. 

Член 14 
Член 32 се брише. 

Член 15 
Во член 33 став 1 по зборовите: „предмети" се бри-

шат запирката и зборовите: „како и одземената имотна 
корист", а зборот: „припаѓаат" се заменува со зборот: 
„припаѓа". 

Член 16 
Во член 36 став 1 по зборовите: „стопански престап" 

се додаваат зборовите: „и на определена казна". 

Член 17 
По член 36 се додава нов член 36а, кој гласи: 

„Член 36а 
По.истекот на една година од денот на извршената 

или застарената казна, судот може, на молба од осуденото 
одговорно лице, да определи да престане правната после-
дица од осудата ако најде дека осуденото одговорно лице 
со своето однесување тоа го заслужило." 

Член 18 
По член 36а се додаваат нова глава Ша и два нови 

члена, кои гласат: 

„ Г л а в а Н 1 а 

ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КОРИСТ ПРИБАВЕНА СО 
ИЗВРШУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ ПРЕСТАП 

Член 36 б 

(1) Правно лице не може да ја задржи имотната ко-
рист прибавена со стопански престап. 

(2) Имотната корист ќе се одземе со судската одлука 
со која е утврдено извршувањето на стопански престап. 

(3) Ако правното лице на кое му е изречено одземање 
на имотната корист по правносилноста на пресудата пре-
станало да постои, имотната корист ќе се одземе од прав-
ното лице што го презело имотот со кој тоа располагало -
до височината на тој имот. 

(4) Во поглед на одземањето на имотната корист и за-
штитата на оштетениот сходно ќе се применуваат одред-
бите на чл. 85 и .86 од Кривичниот закон на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

(5) Ако со сојузниот закон со кој е определен стопан-
скиот престап е пропишано тоа, може наместо одземање-
то на имотната корист да се одземе разликата во цената. 

Член 36в 

(1) Одземената имотна корист прибавена со извршу-
вање на стопански престап и приипаѓа на општествено-по-
литичката заедница согласно со прописот на републиката 
односно на автономната покраина на чија територија се 
наоѓа седиштето на осуденото правно лице. 

(2) Имотната корист прибавена со извршување на 
стопански престап во областа на надворешнотрговското, 
девизното и царинското работење се внесува во буџетот 
на федерацијата." 

Член 19 

Во член 37 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

за стопанските престапи во областа на надворешнотргов-
ското, девизното и царинското работење застареноста на 
гонењето настапува кога ќе изминат пет години од денот 
на извршувањето на стопанскиот престап." 

Член 20 

Во член 39 став 1 по зборовите: „шест месеци", се до-
дава зборот: „а", а по зборот: „години" запирката и зборо-
вите: „а на заштитната мерка одземање на имотна корист 
- кога ќе изминат пет години" се бришат. 

Член 21 

Називот на Глава V се менува и гласи: „V. БРИШЕ-
ЊЕ НА ОСУДАТА И УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОДАТО-

ЦИ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСУДИТЕ". 

Член 22 

Во член 41 став 1 зборовите: „за казните и за заштит-
ните мерки" се заменуваат со зборовите: „за осудите". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Прописи за начинот на водење евиденција доне-

сува функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на правосудството." 

Член 23 

Во член 42 став 1 по зборот: „Осудата" се додаваат 
зборовите: „на првно лице и", по зборовите: „осуденото" 
се додаваат зборовите: „правно лице и", а на крајот точка-
та се брише и се додаваат зборовите: „односно ако одго-
ворното лице не стори кривично дело кое содржи обележја 
на стопански престап". 

Во став 2 зборовите: „На одговорно лице" се замену-
ваат со зборовите: „На правно лице и на одговорно лице", 
а на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „од-
носно ако одговорното лице не стори кривично дело кое 
содржи обележја на стопански престап." 

Во став 3 по зборот: „Ако" се додаваат зборовите: 
„на правното лице и". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) Осудата со која е донесена одлука за ослободува-

ње од казната се брише од евиденцијата ако осудениот во 
рок од една година од денот на правосилноста на судска-
та одлука не стори нов стопански престап." 
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Член 24 

Во член 43 став 3 се брише. 

Член 25 

Во член 45 став 2 по зборот: „изменет" се додаваат 
зборовите: „еднаш или повеќепати". 

Член 26 

Во член 47 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Прописот за стопански престап ќе се примени на 

странско правно лице и на одговорното лице во тоа прав-
но лице ако стопанскиот престап е сторен на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија". 

Став 2 се брише. 

Член 27 

Во член 48 се додаваат три нови става, кои гласат: 
„(2) Ако стопанскиот престап е сторен на територија-

та на повеќе републики или автономни покраини, а на сто-
рителот на стопанскиот престап му се суди во една од тие 
републики или автономни' покраини, ќе се примени пропи-
сот на републиката односно на автономната покраина во 
која му се суди на сторителот. 

(3) Ако стопанскиот престап е сторен на територија-
та на повеќе републики или автономни покраини, а на сто-
рителот на стопанскиот престап му се суди надвор од те-
риторијата на тие републики или автономни покраини, ќе 
се примени прописот на онаа република или автономни 
покраини што е поблаг за сторителот, а ако тие прописи 
се еднакво строг и - ќе се примени прописот на република-
та односно на автономната покраина на чија територија 
започнало извршувањето на стопанскиот престап. 

(4) Поимот територија на републиката односно на ав-
тономната покраина се определува во смисла на член 113 
став 2 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 28 

Член 51 се менува и гласи: 

„Член 51 

(1) За стопанскиот престап на правно лице и на одго-
ворно лице се поведува и се спроведува единствена по-
стапка. 

(2) Поведување и спроведување на постапка само 
против правно лице или само против одговорно лице е 
можно ако постојат законски причини за гонење само на 
едното од нив, или ако против одговорното лице се води 
постапка за кривично дело кое има обележја на стопански 
престап 

Член 29 

Член 52 се брише. 

Член 30 

Во член 56 по зборовите: „(чл. 32 и 33)" се додаваат 
зборовите: „за пренесување на месната надлежност (член 
35 став 1)", бројот: „221" се заменува со бројот: „212", по 
зборовите: „чл. 279" се додава запирка и бројот: „281", 
зборовите: „302 до" се заменуваат со бројот: „303", а збо-
ровите: „и за постапката за надомест на штетата на неоп-
равдано осудени лица (чл. 541 и 542)" се заменуваат со збо-
ровите: „и за постапката за издавање потерници и објави 
(член 550)". 

Член 31 

Во член 59 став 2 бројот: „100.000" се заменува со 
бројот: „500.000". 

Член 32 

Во член 63 по зборовите: „одучува за" се додаваат 
зборовите: „определување и", а зборовите: „член 73" се за-
менуваат со зборовите: „чл. 72 и 73". 

Член 33 

Во член 80 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Повеќе обвинети правни лица можат да имаат ка-

ко претставник исто лице само ако тоа не е во спротив-
ност со интересите на нивната одбрана." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: 
„ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 3." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 34 

Во член 81 став 2 зборот: „упати" се заменува со збо-
рот: „определи". 

Член 35 

Во член 82 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 
„50.000", а бројот: „10.000" - со бројот: „100.000". 

Член 36 

Во член 89 став 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборот: 

„оштетениот" се додаваат зборовите: „од член 50 став 2 
на овој закон". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Подносителот на пријавата може да поднесе до 

повисокиот јавен обвинител приговор против решението 
за отфрлање на пријавата". 

Став 5 се менува и гласи: 
„(5) Ако повисокиот јавен обвинател во рокот од став 

4 на овој член не поведе постапка за стопански престап оп-
ределен со сојузен закон за чие извршување се одговорни 
сојузните органи, по истекот на тој рок постапка може да 
поведе сојузниот јавен обвинител во натамошен рок од 
три месеци." 

Член 37 

Во член 92 став 5, во втората реченица, зборот: „из-
вестува" се заменува со зборот: „извести". 

Член 38 

Во член 94 став 2 по зборот: „презимето", се додаваат 
зборовите: „името на едниот од родителите", а по зборот: 
„занимањето" се додаваат зборовите: „и должноста што 
ја врши во правното лице во време на извршувањето на 
стопанскиот престап". 

Член 39 

Во член 97 став 1 бројот: „1.000" се заменува со бро-
јот: „10.000". 

Став 4 се брише. 

Член 40 

Во член 98 став 3 бројот: „500" се заменува со бројот: 
„5.000", а бројот: „1.000" - со бројот: „10.000". 
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Член 41 

По член 98 се додава нов член 98а, кој гласи: 

„Член 98а 

За жалбата против решението за парична казна од 
член 97 став 1 и од член 98 став 3 на овој закон, одлучува 
надлежниот суд во совет (член 59 став 4)." 

" Член 42 

Во член 101 став 1 во втората реченица по зборот: 
„презиме" се додаваат запирка и зборовите: „името на ед-
ниот од родителите". 

Член 43 

Во член 115 бројот: „32" се заменува со бројот: „366", 
а зборовите: „ќе се изрече заштитна мерка одземање" се 
заменуваат со зборовите: „ќе се донесе одлука за одзема-
ње". 

Член 44 

Во член 116 став 1 зборовите: „Во осудувачката пре-
суда" се заменуваат со зборовите: „Во пресудата со која 
обвинетиот се огласува за одговорен". 

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) одлука за ослободување од казната;". 
Досегашните точ. 4 и 5 стануваат гоч. 5 и 6. 
По точка 6 се додава нова точка 7, која гласи: 
„7) одлука за одземање на имотната корист;". 
Досегашната точка 6 станува точка 8. 

Член 45 

Оваа измена не важи за текстот на Законот на маке-
донски јазик. 

Член 46 

Во член 126, во втората реченица, по зборот: „оште-
тениот" се додаваат зборовите: „од член 50 став 2 на овој 
закон". 

Член 47 

Исправката не важи за текстот на Законот на маке-
донски јазик. 

Член 48 

Во член 130 зборовите: „судска одлука, може" се за-
менуваат со зборовите: „судска одлука, надлежниот јавен 
обвинител може". 

Член 49 

Во член 131 став 1 зборот: „пропис" се заменува со 
зборот: „закон". 

Во член 3, во втората реченица, зборовите: „сојузен 
закон" се заменуваат со зборовите: „овој закон". 

Член 50 

Во член 132 се додаваат нови ст. 1 и 2, кои гласат: 
„(1) Барањето за заштита на законитоста за кое реша-

ва Сојузниот суд, го подига сојузниот јавен обвинител. 
(2) Барањето за заштита на законитоста за кое реша-

ва суд во републиката односно во автономната покраина, 
го подига јавниот обвинител определен со републички од-
носно со покраински закон.", 

Досегашниот став 1 станува став 3 и во него зборови-
те: „сојузен закон" се заменуваат со зборовите: „овој за-
кон". 

Член 51 

Во член 133 зборовите: „три месеци", на обете места 
се заменуваат со зборовите: „шест месеци". 

Член 52 

Во член 135 став 3 бројот: „30.000" се заменува со 
бројот: „300.000", а бројот: „3.000" се заменува со бројот: 
„30.000". 

Во став 4 по зборовите: „предмет и", зборовите: „за-
штитната мерка" се заменуваат со зборот: „мерката", а по 
зборовите: „одземање на имотна корист" запирката се за-
менува со точка и текстот до крајот се брише. 

Член 53 

Во член 136 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„10.000". 

Член 54 

Член 137 се менува и гласи: 

„Член 137 

(1) Против решението за стопански престап донесено 
во скратена постапка, овластените лица можат да изјават 
жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
преписот на решението. 

(2) Во постапката по жалбата од став 1 на овој член се 
применуваат одредбите на чл. 118 до 127 од овој закон. 

(3) Ако второстепениот суд, одлучувајќи за жалбата, 
го укине решението за стопански престап донесено во 
скратена постапка, ќе определи да се спроведе редовна по-
стапка." 

Член 55 

Член 138 се брише. 

Член 56 

Во член 140 став 3 зборовите: „стварно и" се бришат. 

Член 57 

Член 142 се менува и гласи: 

„Член 142 

Во постапката за надомест на штета поради неоправ-
дана осуда сходно ќе се применуваат одредбите на чл. 541 
до 549 од Законот за кривичната постапка." 

Член 58 

Во член 147 став 2 бројот: „2.000" се заменува со бро-
јот: „20.000". 

Член 59 

Во член 148 став 1 се брише. 
Досегашниот став 2 станува став 1. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Правносилната одлука се извршува кога е из-

вршено нејзиното доставување и кога за извршувањето не 
постојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или 
странките се одрекле или се откажале од жалбата, одлука-
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та е извршна со истекот на рокот за жалба односно од де-
нот на одрекувањето или откажувањето од изјавената 
жалба." 

Член 60 

Законите и другите прописи со кои се предвидени 
стопанските престапи мораат да се усогласат со одредби-
те на овој закон во рок од една година од денот на негово-
то влегување во сила. 

Член 61 

Во чл. 69. 70 и 79, член 80 ст. 3 и 4, член 81 и член 82 
став 1 зборовите: „или друга организациона единица" се 
бришат. 

Член 62 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистениот текст на Законот за стопанските престапи. 

Член 63 

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

206. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните 
прописи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 13 март 1985 година 

П бр. 426 
13 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗ-

НИТЕ ПРОПИСИ 

Член 1 

Во Законот за прекршоците со кои се повредуваат со-
јузните прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77 и 
20/82) во член 5 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се определува во смисла на член 113 
став 1 од Крвничниот закон на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 2 

Во член 6 став 2 зборот: „дејствието" се заменува со 
зборот: „сторувањето". 

Член 3 

Во член 8 по зборовите: „Прекршокот е извршен" се 
додава зборот: „како", а по зборовите: „должен да рабо-
ти" се додаваат зборовите: „така и во местото во кое на-
стапила последицата". 

Член 4 

Во член 9 став 1 зборовите: „или пропуштање" се за-
менуваат со зборовите: „(сторување или несторување)". 

Член 5 

Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Не е прекршок она дејствие што е сторено во нужна 

одбрана." 

Член 6 

Во член 14 став 1 се менува и гласи: 
„Не е прекршок она дејствие што е сторено во крајна 

нужда." 
Во став 2 зборовите: „Прекршок е сторен во крајна 

нужда ако е сторен така што" се заменуваат со зборовите: 
„Крајна нужда постои ако дејствието е сторено за". 

Член 7 

По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 
„Член 19а 

Правното лице што се наоѓа под стечај е одговорно 
за -прекршок, без оглед на тоа дали прекршокот е сторен 
пред отворањето или во текот на стечајната постапка, но 
не може да му се изрече казна, туку само заштитна мерка 
одземање на предметите и одземање на имотната корист." 

Член 8 

Во член 20 став 1 по зборот: „пропуштање" се дода-
ваат зборовите: „на должен надзор". 

Во став 2 по зборовите: „или во друг државен орган" 
се додаваат зборовите: „или во месна заедница". 

Член 9 

Во член 21 зборовите: „државниот орган" се замену-
ваат со зборовите: „органот на општествено-политичката 
заедница или во друг државен орган или во месна заедни-
ца". 

Член 10 

Во член 23 зборовите: „деловна единица" се замену-
ваат со зборот: „претставништво". 

Член 11 

Називот на глава III се менува и гласи: „КАЗНИ, ЗА-
ШТИТНИ МЕРКИ И ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КО-
РИСТ", 

Член 12 

Во член 27 став 1 бројот: „50" се заменува со бројот: 
„250", а бројот: „5.000" - со бројот: „50.000". 
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Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 
„50.000", бројот: „50.000" - со бројот: „500.000", а бројот: 
„10.000" - со бројот: „100.000". 

Во став 3 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 
„1.000.000", а бројот: „20.000" - со бројот „200.000". 

Во став 5 бројот: „1.000" се заменува со бројот 
„10.000", а бројот: „500" - со бројот: „5.000". 

Член 13 

Во член 30 став 1 бројот: „100" се заменува со бројот: 
„500". 

Член 14 

Во член 40 став 1 точка 2 се брише. 
Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 2 до 4 
Во став 2 зборовите: „од точ. 1, 2 и 5" се заменуваат 

со зборовите: „од точ. 1 и 4.". 

Член 15 

Во член 41 став 1 зборовите: „од сторителот на пре-
кршокот" се заменуваат со зборовите: „ако се сопственост 
на сторителот на прекршокот, односно ако со нив распо-
лага правното лице - сторител на прекршокот", 

Член 16 

Член 42 се брише. 

Член 17 

Во член 44 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се 

изрече во траење од триесет дена до една година. Ако со 
сојузниот закон со кој се пропишува прекршокот не е пои-
наку определено, времето на траењето на изречената мер-
ка тече од денот на правносилноста на решението за пре-
кршокот. Времето поминато во затвор не се засметува во 
времето на траењето на изречената мерка.". 

Член 18 

По член 45 се додаваат нов оддел 3 и нов член 45а, 
кои гласат: 

„Д Одземање на имотна корист прибавена со извршу-
вање на прекршок. 

Член 45а 

Никој не може да ја задржи имотната корист приба-
вена со прекршок. 

Имотната корист ќе се одземе со решението за пре-
кршок со кое е утврдено извршувањето на прекршокот. 
Имотната корист одземена со решение на сојузниот орган 
се внесува во буџетот на федерацијата. 

Во поглед на начинот на одземање на имотната ко-
рист и заштита на оштетеното лице, сходно ќе се приме-
нуваат соодоветните одредби од Кривичниот закон на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија." 

Член 19 

Во член 46 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со 

сојузен закон може да се пропише подолг рок на застаре-
ност на гонењето за царински, девизни и надворешно-
трговски прекршоци и за прекршоците против безбеднос-
та на воздушниот сообраќај. 

Рокот од став 2 на овој член не може да биде подолг 
од три години." 

Член 20 

Член 49 се брише. 

Член 21 

Член 56 се менува, и гласи: 

„Член 56 

Во прекршочната постапка органот што ја води по-
стапката е должен совесно да го оцени секој доказ поеди-
нечно и во врска со другите докази и врз основа на таква 
оцена да изведе заклучок дали некој факт е докажан." 

Член 22 

Во член 65 став 3 по зборовите: „Ако прекршокот" се 
додаваат зборовите: „оД надлежноста на сојузниот орган". 

Член 23 

Во член бб по зборовите: „извршувањето на пре-
кршокот" се додаваат зборовите: „или ако прекршокот е 
извршен во странство". 

Член 24 

Во член 72 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако испоставата на подрачната организациона еди-

ница на сојузниот орган е оддалечена од седиштето на Ко-
мисијата така што Комисијата односно нејзиниот овлас-
тен член не е во можност во седиштето на испоставата 
навремено да, презема одделни дејствија на прекршочната 
постапка, функционерот кој раководи со сојузниот орган 
надлежен за водење на прекршочната постапка може да 
определи работник на испоставата за преземање на оддел-
ни дејствија на прекршочната постапка што не можат по-
доцна да се изведат или нивното подоцнежно изведување 
би било отежнато". 

Чл^н 25 

Во член 74 став 1 бројот: „10.000" се заменува со бро-
јот: „50.000", а бројот: „5.000" - со бројот: „30.000". 

Член 26 

Во член 78 во првата реченица на крајот се додаваат 
запирка и зборовите: „а под условите утврдени со пропи-
сите и награда". Во втората реченица по зборовите: „начи-
нот на остварување на надоместот" се додаваат запирка и 
зборовите: „како и условите за остварување и за височина-
та на наградата." 

Член 27 

Во член 80 зборовите: „во работната заедница на со-
јузните органи" се заменуваат со зборовите: „во работни-
те заедници на сојузните органи". 

Член 28 

Во член 87 зборовите: „деловната единица" се заме-
нува со зборот: „претставништвото". 

Член 29 

Во член 88 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
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„Повеќе обвинети правни лица можат да имаат како 
претставник исто лице само ако тоа не е во спротивност 
со интересите на нивната одбрана." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: 
„ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 3". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
По новиот став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„За странско правно лице известувањето и предупре-

дувањето од ст. 4 и 5 на овој член ќе се упатуваат до пре-
тставништвото на странското правно лице во Југослави-
ја.". 

Член 30 

Во член 89 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„20.000", а бројот: „4.000" - со бројот: „40.000". 

Член 31 

Во член 101 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи; 
„Ако сторителот на прекршокот е непознат, сојузни-

от орган кој ја води прекршочната постапка може и пред 
денот на донесувањето на наредбата за поведување пре-
кршочна постапка да преземе одделни дејствија што не 
трпат одлагање." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, пред збо-
ровите: „ќе го извести за тоа" се додава зборот: „писме-
но". 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 32 

Во член 104 став 5 во втората реченица зборот: „педе-
сет" се заменува со бројот: „250". 

Член 33 

Во член 110 став 1 бројот: „300" се заменува со бро-
јот: „3.000". 

Член 34 

Во член 125 став 1 бројот: „300" се заменува со бро-
јот: „3.000". 

Член 35 

Во член 127 став 2 се брише. 

Член 36 

Во член 129 точка 7 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „односно за противправност на дејствието". 

Член 37 

Во член 130 став 1 во точка 4 на крајот се додаваат 
зборовите: „и за одземање на имотната корист". 

Член 38 

Во член 135 ст. 1 до 3 се менуваат и гласат: 
„Решение за прекршок може да се донесе и без пови-

кување и испитување на обвинетиот (скратена постапка), 
ако сојузниот орган што ја води прекршочната постапка 
најде дека врз основа на пријава од инспекциски орган, од 
припадник на милицијата или од друго службено лице, 
што е составена врз основа на службени или други подато-
ци или непосредно забележување, несомнено се утврдува 
дека обвинетиот го извршил прекршокот за кој е пропи-
шана парична казна до определен износ. 

Решение за прекршок во скратена постапка може да 
се донесе само за прекршоците за кои за поединец е про-

пишана парична казна до 10.000 динари, а за поединец во 
вршење на самостојна дејност и за правно лице - до 
100.000 динари. 

Во скратена постапка неможе да се решава за надо-
мест на штета ниту можат да се изречат заштитни мерки, 
освен заштитна мерка одземање на предметот чија вред-
ност не го надминува износот од 30.000 динари, и не може 
да се одземе имотна корист чија вредност го надминува 
износот од 30.000." 

Член 39 

Во член 145 став 2 се менува и гласи: 
„Барање за повторување на постапка во случаите од 

став 1 точ. 1 до 3 на овој член може да се поднесе во рок од 
шест месеци од денот на правносилноста на одлуката до-
несена во кривична постапка односно во прекршочна по-
стапка односно во постапка за стопански престап." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Барање за повторување на постапка во случајот од 

став 1 точка 4 на овој член може да се поднесе во рок од 
три месеци од денот на узнавањето за нови факти или но-
ви докази, а најдоцна во рок од една година од денот на 
правносилноста на решението за прекршок." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 40 

Во член 148 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако е изречена заштитна мерка одземање на предме-

ти чиј сопственик не е казнетиот, сопственикот на предме-
тот може да поднесе барање за судска заштита само во по-
глед на одлуката за таа мерка." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 41 

Во член 149 во уводната реченица бројот: „10.000" се 
заменува со бројот: „100.000", а зборовите: „над 5.000 ди-
нари", се заменуваат со зборовите: „над 50.000 динари или 
ако е изречена заштитна мерка одземање на предмети чија 
вредност надминува 300.000 динари или е одземена имот-
на корист во вредност од над 300.000 динари". 

Член 42 
Во член 150 став 2 се менува и гласи: 
„Барањето за судска заштита се предава писмено до 

органот што го донел решението за прекршок во прв сте-
пен, кој без одлагање тоа барање, заедно со списите, ќе му 
го достави на Сојузниот суд." 

Член 43 

Во член 151 став 2 се менува и гласи: 
„Ако пријавата ја поднел јавниот обвинител или друг 

државен орган, Сојузниот суд, пред закажување на седни-
ца на советот, еден примерок од барањето за судска за-
штита, заедно со списите, ќе му достави на сојузниот јавен 
обвинител, кој е должен без одлагање да ги разгледа и во 
рок од 15 дена од денот на приемот на списите да му ги 
врати на тој суд со свој предлог во писмена форма или со 
известување дека предлогот ќе го стави на седница на со-
ветот." 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Седницата на советот може да се одржи и без уредно 

повиканиот сојузен јавен обвинител." 

Член 44 

Во член 153 зборовите: „барањето за заштита на за-
конитоста" се заменуваат со зборовите: „барањето за вон-
редно преиспитување на правносилната пресуда". 
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Член 45 

По називот на глава XVI. Посебни постапки се дода-
ваат нов оддел 1 и нови чл. 157а и 1576, кои гласат: 

„I. Постапка за одземање на предмети и за одземање на 
имотна корист 

Член 157а 

Во поглед на постапката за одземање на предмети и 
за одземање на имотна корист сходно ќе се применуваат 
соодветните одредби од Законот за кривичната постапка. 

Член 157 б 

Ако по поведувањето на прекршочна постапка обви-
нетото правно лице престанало да постои, сојузниот ор-
ган што ја повел постапката ќе спроведе посебна постапка 
против правното лице врз кое поминале обврските од 
правното лице што престанало да постои, и тоа само во 
поглед на одземањето на имотната корист што е пости-
гната со извршување на прекршокот. 

Одземање на имотната корист може да се изрече са-
мо во височина на вредноста на имотот што е преземен од 
обвинетото правно лице кое престанало да постои. 

Против решението донесено во смисла на став 1 од 
овој член, дозволена е жалба до Сојузниот совет за пре-
кршоци во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението." 

Член 46 

Во називот на одделот над член 158 бројот: „I" се за-
менува со бројот: „2". 

Член 47 

Во член 158 став 1 бројот: „1.000" се заменува со бро-
јот: „10.000", а бројот: „500" - со бројот: „5.000". 

Член 48 

Во називот на одделот над член 159 бројот: „2" се за-
менува со бројот: „3". 

Член 49 

Во член 161 став 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 1, зборовите: 

„од став 1 на овој член" се заменуваат со зборовите: „до-
несени во прекршочна постапка". 

По новиот став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Правносилното решение се извршува кога е изврше-

но неговото доставување и кога за извршување не посто-
јат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или обвине-
тиот се одрекол или се откажал од жалбата, решението е 
извршно по истекот на рокот за жалба односно од денот 
на одрекнувањето или откажувањето од изјавена жалба." 

Член 50 

Одредбите за казните што се предвидени за прекршо-
ци со сојузни закони и со други сојузни прописи, мораат 
во рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, да се усогласат во поглед на височината на каз-
ната со одредбите на овој з^рн . 

Од денот на влегувањето во сила на овој закон, за-
штитната мерка одземање на имотната корист ќе се при-
менува како мерка одземање на имотна корист. 

Член 51 

Прекршочната постапка започната пред денот на 
влегувањето во сила на овој закон, која уште не е правио-

силно окончана, ќе се заврши според одредбите на Зако-
нот за прекшоците со кои се повредуваат сојузните пропи-
си, што беа во сила до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Ако 9ојузниот орган по повод жалба укине решение 
за прекршок што го донел сојузен орган во прв степен и 
предметот го упати на повторно решавање, во поната-
мошната постапка ќе се применуваат одредбите на овој 
закон. 

Член 52 

Врз барањата за судска заштита поднесени до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, ќе се применуваат 
одредбите на Законот за прекршоците со кои се повреду-
ваат сојузните прописи, што беа во сила до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 53 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистениот текст на Законот за прекршоците со кои се по-
вредуваат сојузните прописи. 

Член 54 

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

207. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПО-

СТАПКА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за кривичната постапка, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 март 
1985 година. 

П бр. 427 
13 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с. р. 

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

КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 1 

Во законот за кривичната постапка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/77) во член 8 став 3 се менува и гласи: 

"(3) На обвинетиот кој е во притвор, на издржување 
на казната или на задолжително психијатриско лекување 
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и чување во здравствена установа ќе му се достави и пре-
вод на писмената од став 1 на овој член на јазикот со кој 
се служи во постапката." 

, Член 2 

Во член 23 став 6 по зборовите: „главниот претрес" 
се додаваат запирка и зборовите: „спроведуваат постапка, 
донесуваат пресуда според одредбите на член 520 ст. 2 до 
6 од овој закон". 

Член 3 

Во член 32 став 6 зборовите: „на предлог од јавниот 
обвинител" се бришат. 

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
"(7) Судот може да одлучи да се спроведе единствена 

постапка и да се донесе една пресуда ако пред ист суд се 
водат одвоени постапки против исто лице за повеќе кри-
вични дела или против повеќе лица за исто кривично де-
ло." 

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 8 и 9. 

Член 4 

Во член 38 став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"(2) Судирот на надлежноста помеѓу судови од тери-

торијата на две автономни покраини и помеѓу судови од 
територијата на автономна покраина и од територијата 
на Социјалистичка Република Србија надвор од територи-
ите на автономните покраини, освен судирот на над-
лежноста помеѓу воените и други судови, го решава судот 
определен со Уставот на Социјалистичка Република Срби-
ја." 

Член 5 

Во член 44 став 1 зборовите: „(член 168) се бришат. 
Во став 3 по зборовите: „записничари" се додаваат 

запирка и зборовите: „толкувачи, на стручно лице". 

Член 6 

Во член 50 се додаваат нов ст. 2'и 3 кои гласат: 
"(2) Судирот на надлежноста помеѓу јавните обвини-

тели и воените обвинители го решава сојузниот јавен об-
винител. 

(3) Судирот на надлежноста помеѓу јавни обвинители 
од територијата на две автономни покраини, како и поме-
ѓу јавни обвинители од територијата на автономна покра-
ина и од територијата на Социјалистичка Република Ср-
бија надвор од териториите на автономните покраини, го 
решава јавниот обвинител определен со закон, во соглас-
ност со Уставот на Социјалистичка Република Србија." 

Член 7 

Во член 55 по зборот: „родителите" се додаваат збо-
ривите: „посвоениците, посвоителите,". 

Член 8 

Во член 58 став 1 по зборовите: „уредно повикан" се 
додаваат зборивте: „или поканата не можела да му се вра-
чи поради непријавување до судот промената на адресата 
или престојувалиштето". 

Во став 2 по зборот: „претрес" се додаваат зборови-
те: „или навремено да го извести судот за промената на 
адресата или престојувалиштето". 

Член 9 

Во член 60 став 1 по зборовите: „по службена 
должност" се додаваат зборовите: „или кога ќе најде дека 

нема основа да го преземе гонењето против некој од при-
јавените соучесници". 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Ако оштетениот како тужител умре во текот на 

траењето на рокот за преземање на гонење или во текот 
на траењето на постапката, неговиот брачен другар, деца-
та, родителите, посвоениците, посвоителите, браќата и 
сестрите можат, во рок од три месеци од денот на негова-
та смрт, да го преземаат гонењето односно да дадат изјава 
дека ја продолжуваат постапката." 

Член 10 

Во член 61 став 1 во втората реченица, по зборовите: 
„уредно е повикан" се додаваат зборовите: „или поканата 
не можела да му се врачи поради непријавување до судот 
промената на адресата или престојувалиштето". 

Во став 2 во првата реченица, по зборовите: „уредно 
повикан" се додаваат зборовите: „или е уредно повикан, а 
од оправдани причини не можел да дојде". 

Член 11 

Во член 62 став 1 по зборовите: „уредно повикан" се 
додаваат зборовите: „или поканата не можела да му се 
врачи поради непријавување до судот промената на адре-
сата или престојувалиштето". 

Член 12 

Во член 68 став 2 на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „а се смета дека одбраната 
е обезбедена кога во постапката учествува еден од брани-
телите." 

Член 13 

Во член 69 став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"(3) Бранител не може да биде ни лице кое во истиот 

предмет постапувало како судија или како јавен обвини-
тел." 

Член 14 

Во член 70 став 4 на крајот на првата реченица се до-
даваат зборовите: „за натамошниот тек на кривичната по-
стапка до правносилноста на пресудата, а ако е изречена 
смртна казна - и за постапката по вонредни правни леко-
ви". На крајот на тој став се додава нова реченица, која 
гласи: „Ако обвинетиот во случај на задолжителна одбра-
на остане без бранител во текот на постапката, а самиот 
не земе друг бранител, претседателот на судот пред кој се 
води постапката ќе постави бранител по службена 
должност". 

Член 15 

Во член 72 став 3 во првата реченица, по зборовите: 
„односно претседателот на советот", зборот: „а", се бри-
ше, а на крајот се додаваат запирка и зборовите: „а во 
жалбената постапка претседателот на првостепениот со-
вет односно советот надлежен за одлучување во постапка 
по жалба". 

Член 16 

Во член 83 став 1 во првата реченица, на крајот се до-
даваат зборовите: „веднаш, а најдоцна до завршувањето 
на истрага, односно давањето согласност од истражниот 
судија дека обвинителен акт може да се подигне без спро-
ведување на истрага (член 160 став 1)". 

Во став 3 во првата реченица, зборовите: „или кога 
врз основа на член 264 став 1 од овој закон на истражниот 
судија му е предаден на разгледување обвинителниот акт 
на оштетениот како тужител или приватна тужба," се бри-



Страна 610 - Број 14 СЛУЖБЕН. ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 март 1985 

шат, а зборовите: „чл. 226 и 227" се заменуваат со зборови-
те: „чл. 226 и 227 и член 244 став 1." 

Став 4 се брише. 

Член 17 
Во член 84 став 1 по зборовите: „во постапката по" се 

додава зборот: „редовните". 

Член 18 

Во член 85 став 1 во првата реченица, по зборот: „све-
докот" се додаваат зборовите: „или вештакот". Во втора-
та реченица зборовите: „ќе се сослуша" се заменуваат со 
зборовите: „може да се сослуша", а по зборот: „забе-
лежано" запирката, се заменува со точка, а текстот до кра-
јот се брише. Се додава нова реченица, која гласи: „На ист 
начин ќе се постапи и ако е во прашање тонска, магнетос-
копска или друга снимка на изјавата на лицето што го да-
ло известувањето." 

Член 19 

"Во член 87 став 6 се менува и гласи: 
"(6) Магнетофонската лента се чува во судот до вре-

мето до кое се чува и кривичниот спис." 

Член 20 

Во член 90 став 1 се додава нова реченица, која гласи: 
„Ако е во прашање рок што се овој закон е опредлен зара-
ди заштита на правото на одбрана и на другите процесни 
права на обвинетиот, тој рок може да се скрати ако тоа го 
бара обвинетиот писмено или усно на записник пред су-
дот." 

Член 21 

Во член 91 став 4 по зборот: „празник" се додаваат 
зборовите: „или во сабота". 

Член 22 

Во член 95 став 2 точка 1 зборовите: "(член 168)" се 
бришат. 

Во точка 8 по зборот: „полномошник" се става точка, 
а текстот до крајот се брише. 

Член 23 

Во член 96 став 2 се менува и гласи: 
"(2) Ако недостигнаат податоци за височината на 

трошоците, посебно решение за височината на трошоците 
ќе донесе истражниот судија, судијата поединец или пре-
тседателот на советот кога ќе се прибават тие податоци. 
Барањето со податоци за височината на трошоците може 
да се поднесе најдоцна во рок од три месеци од денот на 
доставувањето на првносилната пресуда или на решение-
то на лицето кое има право да постави такво барање." 

Ст. 3 и 4 се бришат. 
Досегашниот став 5 станува став 3. 

Член 24 

Во член 116 став 4 по зборот: „ослободи" се додаваат 
зборовите: „или пресудата да се укине", а зборот: „казна-
та" се заменува со зборот: „санкцијата". 

Член 25 

Во член 123 став 3 во првата реченица зборот: „безус-
ловна" и зборовите: „ниту доставувачот можел да ја до-
знае неговата нова адреса", се бришат. Во третата речени-
ца зборовите: „а доставувачот не можел да ја дознае нова-
та адреса на обвинетиот," се бришат. 

Во став 4 во втората.реченица зборот: „бранителот" 
се заменува со зборот: „обвинетиот", а во третата речени-
ца зборовите: „доволно е да му се достави само на брани-
телот' се заменуваат со зборовите: „одлука досносно жал-
бата ќе се истакне на огласната табла на судот и по исте-
кот на осум дена од денот на истекнувањето се смета дека 
е извршено полноважно доставување". 

Член 26 

Во член 124 став 2 зборовите: „ниту доставувачот 
можел да ја дознае новата адреса", се бришат. 

Член 27 . 

Во член 127 став 2 по зборот: „врши" се додаваат збо-
ровите: „во судот или". 

Член 28 

Во член 132 став 1 се брише. 
Досегашниот став 2 станува став 1. 
По новиот став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Правносилната пресуда се извршува кога е из-

вршено нејзиното доставување и кога за изршувањето не 
постојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или 
странките се одрекле или се откажале од жалбата, пресу-
дата е извршна со истекот на рокот за жалба односно од 
денот на одрекувањето или откажувањето од изјавената 
жалба." 

Во став 4 зборот: „безусловно" се брише, а зборови-
те: „воениот округ" се заменуваат со зборовите: „органот 
надлежен за работи на народната одбрана". 

Член 29 

Член 133 се менува и гласи: 

„Член 133 

Ако паричната казна пропишана во овој закон не 
може ни принудно да се наплати, судот ќе ја изврши со 
примена на член 39 став 3 од Кривичниот закон на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија." 

Член 30 

Во член 134 став 1 по зборовите: „кривичната постап-
ка" се додаваат запирка и зборовите: „одземањето на 
имотната корист". 

Член 31 

Во член 141 став 1 се додава нова реченица, која гла-
си: „Пред поведувањето кривична постапка поради кри-
вично дело загрозување на безбедноста на јавниот сообра-
ќај, надлежниот орган кој врши увид може да му ја одземе 
возачката дозвола на лицето за кое постои основано сом-
невање дека го извршило тоа кривично дело и да ја за-
држи најдолго три дена.". 

Член 32 

Во член 153 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Ако и по преземените дејствија од ст. 2 и 3 на 

овој член произлезат некои од околностите од став 1 на 
овој член, јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата." 

Досегашниот став^4 станува став 5. 

Член 33 

Во член 160 став 7 зборовите: „1 до 5" се заменуваат 
со зборовите: „1 до 6". 
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Член 34 

Во член 168 став 9 во првата реченица зборовите: 
„стручно лице" се заменуваат со зборовите: „лице со соод-
ветна струка"'. Во втората реченица зборот: „стручно" се 
заменува со зборот: „тоа". 

Член 35 

Во член 183 став 4 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „За тоа обвинетиот ќе се поучи при првото ис-
питување односно при доставувањето на обвинителниот 
акт без спроведување на истрага (член 160 став 6), обвини-
телниот предлог или приватната тужба, со тоа што ќе се 
предупреди за последиците определени со овој закон.". 

Член 36 

Во член 188 став 3 зборот: „безусловна" се брише. 

Член 37 

Во член 202 став 3 во втората реченана со зборот 
„работи" се додаваат зборовите' „во кругот на затворот“ 

Член 38 

Во член 211 став 2 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „На ист начин ќе се постапи спрема службено-
то или одговорното лице во државен орган, организација 
или заедница.". 

Член 39 

Во член 218 став 1 зборовите: „воен округ" се замену-
ваат со зборовите: „орган надлежен за работи на народна-
та одбрана". 

Член 40 

Во член 239 став 1 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: ,.Ако во исказите на одделни сведоци или обви-
нети дејствијата или ситуациите се различно прикажани, 
реконструкција на настанот, по правило, посебно ќе се из-
врши со секој од нив. '. 

Член 41 

Во член 253 став 1 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „Со тоа вештачење раководи истражниот суди-
ја и во записникот го внесува наодот и мислењето на веш-
такот.". 

Став 2 се менува и гласи: 
„(2) За вештак не може да се определи лекарот што го 

лекувал умрениот. При обдукцијата на лешот, а заради да-
вање разјаснување за текот и околностите на болеста, ле-
карот што го лекувал умрениот може да се сослуша како 
сведок.". 

Член 42 

Во член 264. ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„(1) Ако оштетениот како тужител подигне обвините-

лен акт без спроведување на истрага (член 160 став 6) или 
ако е поднесена приватна тужба за кривично дело за кое не 
е водена истрага, освен ако приватна тужба се поднесува 
за кривично дело за кое се спроведува скратена постапка, 
претседателот на првостепениот совет, ако смета дека не-
ма место за гонење поради постоење на околностите од 
член 270 точ. 1 до 3 на овој закон, ќе побара одлука на со-
ветот (член 23 став 6). 

(2) Ако оштетениот како тужител, спротивно на од-
редбите ед член 160 ст. 3 и 2 на овој закон, подигне обви-
нителен акт без спроведување истрага за кривично дело за 

кое е пропишана казна затвор над пет години, ќе се смета 
дека ставил барање за спроведување на истрага." 

С тап 4 сз брише. 

Член 43 

Во член 269 став 4 во првата реченица по зборот: „за-
писници" зборовите: „за исказите врз кои не може да се за-
снова судска I а одлука (член 83)" се заменуваат со зборови-
те: „или известувањата од член 83 на овој закон". Во тре-
тата и четвртата реченица по зборот: „записници" се до-
даваат зборовите: „и известувања". 

Член 44 

Во член 271 став 1 зборовите: „истражниот судија" се 
заменуваат со . боровите: „претседателот на првостепени-
от совет", а зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборо-
вите: „стан Г\ 

Член 45 

Во член 279 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
,,(3) Ако претседателот на советот утврди дека во 

списите се наоѓаат записници или известувања од член 83 
на овој закон, ќе донесе решение за нивно издвојување, 
пред определувањето на главниот претрес, и по правно-
еилноста на решение^ о ќе ги издвои во посебна обвивка и 
ќе му ги предаде на истражниот судија заради чување од-
воено од другите списи." 

Член 46 

Член 286 се менува и гласи: 

„Член 286 

Ако тужителот се откаже од обвинителниот акт пред 
да започне главниот претрес, претседателот на советот ќе 
ја запре со решение кривичната постапка и ќе им го доста-
ви решението на странките и на оштетениот, а за тоа ќе ги 
извести лицата што се повикани на главниот претрес, ако 
е закажан. Оштетениот посебно ќе го предупреди за него-
вото право дека може да го ПРОДОЛЖИ гонењето (чл. 60 и 
62)." 

Член 47 

Во член 295 став 3 во последната реченица, по зборо-
вите: „претресот ќе се" се додаваат зборовите: „прекине 
или". 

Член 48 

Во член ЗђО став 1 во втората реченица, по зборот: 
„советот" зборовите: „ќе го одложи претресот" се замену-
ваат со зборовите: „ќе одлучи главниот претрес да не се 
одржи", а на крајот на ставот се додава нова реченица, ко-
ја гласи: „Ако до приведувањето обвинетиот го оправда 
изостанокот, претседателот на советот ќе ја отповика на-
редбата за присилно доведување.". 

Член 49 

Во член 303 став 2 по зборовите: „претресот треба" се 
додаваат зборовите: „да се прекине или". 

Член 50 

Во член 304 став 1 по зборот: „советот " зборовите: 
„ако во текот на претресот состојбата на работите се изме-
ни така што е потребно одлагање заради подготвување на 
обвинението или на одбраната, или" се бришат.. 
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Член 51 

Во член 306 став,! на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „или заради подготвување на обвинението или 
на одбраната". 

Член 52 

Член 311 се менува и гласи: 

„Член 311 

(1) Во записникот за главниот претрес се внесува це-
лосната изрека на пресудата (член 357 ст. 3 до 5), со назна-
чување дали пресудата е објавена јавно. Изреката на пре-
судата содржана во записникот за главниот претрес прет-
ставува изворник. 

(2) Ако е донесено решение за притвор (член 353), мо-
ра и тоа да се внесе во записникот за главниот претрес." 

Член 53 

Во член 330 став 1 зборот: „повиканиот" се брише, а 
по зборот: „вештак" запирката и зборовите: „што не е сос-
лушан порано", се бришат. 

Член 54 

Во член 333 став 3 во третата реченица, по зборот: 
„записници" се додаваат зборовите: „и известувања", а во 
четвртата реченица по зборот: „записниците" - зборови-
те: „и известувањата". Во петтата реченица по зборот: 
„записници" се додаваат зборовите: „и известувања". Во 
шестата реченица по зборот: „записниците" се додаваат 
зборовите: „и известувањата". 

Член 55 

Во член 337 став 1 зборот: „одложи" се заменува со 
зборот:„прекине". 

Во став 2 зборот: „одложи" се заменува со зборот: 
„прекине". 

Во став 3 во првата реченица зборот: „одлагање" се 
заменува со зборот: „прекинување". 

Член 56 

Во член 338 став 1 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „Против ова обвинение не е дозволен приго-
вор.". 

Во став 2 зборот: „одложи" се заменува со зборот: 
„прекине". 

Член 57 

Во член 353 став 8 по зборот: „притвор" се додаваат 
зборовите: „со решение на претседателот на советот". 

Член 58 

Во член 355 став 2 во втората реченица зборот: „од-
ложи" се заменува со зборот: „прекине". 

Член 59 
Во член 357 став 4, на крајот, се додаваат запирка и 

зборовите: „а ако е ослободен од обвинението или ако об-
винението е одбиено, изреката на пресудата мора да го оп-
фати описот на делото за кое е обвинет и одлуката за тро-
шоците на кривичната постапка и за имотноправното ба-
рање, ако било поставено.". 

Член 60 

Член 358 се менува и гласи: 

„Член 358 

(1) Грешките во имињата и броевите, како и други 
очигледни грешки во пишувањето и сметањето, недоста-
тоците во формата и несогласноста на писмено изработе-
ната пресуда со изворникот, ќе ги исправи, со посебно ре-
шение, претседателот на советот на барање од странките 
или по службена должност. 

(2) Ако постои несогласност помеѓу писмено израбо-
тената пресуда и нејзиниот изворник во поглед на подато-

ците од член 351 став 1 точ. 1 до 5 и точка 7 од овој закон, 
решението за исправката ќе им се достави на лицата наве-
дени во член 356 од овој закон. Во тој случај рокот за жал-
ба против пресудата тече од денот на доставувањето на 
тоа решение против кое посебна жалба не е дозволена.". 

Член 61 

Во член 360 став 5 по зборовите: „(член 69 став 2 од 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија)" запирката се брише и се додаваат збо-
ровите: „или од кое е одземена имотната корист прибаве: 
на со кривичното дело (член 85 став 2 од Кривичниот за-
кон на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја)", а зборовите: „правното лице на кое му е" се заменува-
ат со зборовите: „организацијата односно заедницата на 
која и е". 

Член 62 

Во член 362 став 1 во точка 4, на крајот, точката се за-
менува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) на крајот, потпис на лицето кое изјавува жалба". 
Во став 2 во втората реченица зборовите: „2 и 3" се 

заменуваат со зборовите: „2, 3 и 5". 
Во став 3 во првата реченица, зборовите: „2 и 3" се за-

менуваат со зборовите: „2, 3 и 5". 

Член 63 

Во член 363 во точка 4 зборовите: „казната, за мерки-
те на безбедност," се заменуваат со зборовите: „кривични-
те санкции". 

Член 64 

Во член 367 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Пресудата односно решението за судска опомена 

може да се побива поради одлука за казната, условна осу-
да и судска опомена кога со таа одлука не е пречекорено 
законското овластување (член 365 точка 5), но судот не ја 
одмерил правилно казната со оглед на околностите што 
влијаат казната да биде поголема или помала и поради 
тоа што судот ги применил или не ги применил одредбите 
за ублажување на казната, за ослободување од казната, за 
условна осуда или за судска опомена, иако за тоа постоеле 
законски услови.". 

Во став 2 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „Од истите причини може да се побива одлуката за 
трошоците на кривичната постапка.". 

Во став 3 зборовите: „за трошоците на кривичната 
постапка," се бришат. 

Член 65 

Во член 370 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) Ако судијата известител утврди дека во списите 

се наоѓаат записниците и известувањата предвидени во 
член 83 од овој закон, списите ќе ги достави до правосте-
пениот суд, пред одржувањето на седницата на второсте-
пениот совет, за да донесе претседателот на првостепени-
от совет решение за нивно издвојување од списите и, по 
правносилноста на решението, во затворена обвивка да му 
ги предаде на истражниот судија заради чување одвоено 
од другите списи.". 
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Член 66 

Во член 371 став 2 по зборот: „притвор" се додаваат 
зборовите: „или на издржување на казната". 

Во став 3 по зборот: „ставови" се додаваат зборови-
те: „од жалбата односно од одговорот на жалбата". 

Член 67 

Член 378 се менува и гласи: 

„Член 378 

Ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот, 
пресудата не смее да се измени на негова штета во однос 
на правната оцена на делото и на кривичната санкција.". 

Член 68 

Во член 379 зборовите: „казната, за мерките на без-
бедност" се заменуваат со зборовите: „кривичната санкци-
ја". 

Член 69 

Во член 381 на почетокот на членот се додава бројот: 
"(1), а зборовите: „повторен претрес" се заменуваат со 
зборовите: „повторно судење". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) За сите жалби против иста пресуда второстепени-

от суд одлучува со една одлука.". 

Член 70 

Член 383 се менува и гласи: 

„Член 383 

Жалбата ќе се отфрли со решение како недозволена 
ако се утврди дека жалбата ја изјавило лице кое не е овлас-
тено за поднесување жалба или лице кое се одрекло од 
жалбата или ако се утврди откажување од жалбата или 
ако по откажувањето повторно е изјавена жалба или ако 
жалба според законот не е дозволена.". 

Член 71 

Во член 385 став 1 по зборовите: „кривичната постап-
ка," се додаваат зборовите: „освен случаите од член 387 
став 1 на овој закон". 

Член 72 

Во член 387 став 1 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „а според состојбата на работите и во случај на 
повреда од член 364 став 1 точ. 5, 9 и 10 на овој закон". 

Член 73 

Во член 398 став 1 зборовите: „1 и 4" се заменуваат со 
зборовите: „1, 4 и 5". 

Член 74 

Во член 404 став 1 во точка 6 по зборовите: „истовид-
ни" се додаваат зборовите: „или повеќе разновидни". 

Член 75 

Во член 414 пред став 1 се додава нов став 1, кој гла-
си: 

„(1) За барањето за вонредно ублажување на казната реша-
ва судот определен со републички односно со покраински 
закон или со Законот за воените судови.". 

Досегашните ст. 1 до 6 стануваат ст. 2 до 7. 

Член 76 

Во член 417 став 1 на крајот се додаваат зборовите: 
„или со Законот за воените судови". 

Во став 2 на крајот се додаваат зборовите: „во жалбе-
на постапка". 

Член 77 

Во член 422 став 1 по зборовите: „на повторна одлу-
ка" се додаваат зборовите: „или судење". 

Во став 2 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си : „Кога Сојузниот суд во случај на стек на кривични де-
ла ќе ги укине пресудите на првостепениот и второстепе-
ниот суд во однос на кривичното дело утврдено со сојузен 
закон, за кривичните дела утврдени со републички или со 
покраински закон казна ќе изрече надлежниот суд сходно 
со одредбите на член 401 од овој закон, а ако ја укине само 
одлуката на второстепениот суд, казна ќе изрече тој суд 
при одлучувањето за укинатиот дел на пресудата.". 

Член 78 

Во член 423 став 1 по зборовите: „подигнато барање-
то," се додаваат зборовите: „па заради тоа не е можно да 
се одлучи за барањето за заштита на законитоста,". 1 

Член 79 

^ Во член 425 став 1 зборот: „безусловно" се брише. 
Во став 3, на крајот, се додаваат запирка и зборовите: 

„освен ако со пресудата на второстепениот суд наместо 
ослободување од казна, судска опомена, условна осуда 
или парична казна е изречена казна затвор, односно на-
место воспитна мерка - казна малолетнички затвор". 

Член 80 

Во член 426 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Сојузниот суд решава за барање за вонредно пре-

испитување на правносилна пресуда поради повреда на 
сојузен закон ако пресудата ја донел судот во републиката 
односно во автономната покраина во втор односно во 
трет степен или Врховниот воен суд, а обвинетиот за кри-
вичното дело утврдено со сојузен закон е осуден на казна 
затвор најмалку една година или на потешка казна или на 
казна малолетнички затвор.". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Ако републичкиот врховен суд односно покраин-

скиот врховен суд не донел пресуда во втор односно во 
трет степен, барањето од став 2 на овој член се доставува 
до Сојузниот суд преку републичкиот врховен суд однос-
но преку покраинскиот врховен суд.". 

Член 81 

Во член 427 во точка 2, на крајот, се додаваат запирка 
и зборовите: „или поради учествување во решавањето во 
втор односно во трет степен на судија или на судија-по-
ротник кој морал да се изземе (член 39 точ. 1 до 5), или по-
ради тоа што на обвинетиот, спротивно на неговото бара-
ње, му е ускратено на главниот претрес или на претресот 
пред второстепениот суд да го употребува својот јазик 
(член 7)". 

Член 82 

Во член 429 во првата реченица зборовите: „422 став 
1" се заменуваат со зборовите: „422 ст. 1 и 2". Во втората 
реченица, на крајот, се додаваат запирка и зборовите: „а 
одредбата на став 2 од тој член ќе се применува само во 
делот за изрекување казна". 
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Член 83 

Во член 442 став 3 по зборот: „повикан" се додаваат 
зборовите: „или поканата не можела да му се врачи пора-
ди непријавување до судот промената на адресата или 
престојувалиштето". 

Член 84 

Во член 445 став 1 зборовите: „за кривично дело про-
тив честа и угледот или за кривично дело лесна телесна 
повреда" се бришат. 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Пред мировниот совет странките можат да склу-

чат порамнување за имотноправно барање." 
Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: 

„ст. 1 до 5" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 6". 

Член 85 

Во член 480 став 5 по зборот: „малолетник" се дода-
ваат зборовите: „и нетовите родители односно старате-
лот". 

Член 86 

Во член 494 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Ако јавниот обвинител во случајот од став 4 на 

овој член, кога обвинетиот присуствувал на главниот пре-
трес, се откаже од правото на жалба, може веднаш, а нај-
доцна во рок од осум дена од денот на одрекувањето од 
правото на жалба, да поднесе обвинителен акт односно об-
винителен предлог. Во тој случај ќе се применуваат сход-
но одредбите од член 355 ст. 2 и 3 на овој закон." 

Член 87 

Член 495 се менува и гласи: 
„Член 495 

Мерките на безбедност од член 493 став 1 овој закон 
можат да се изречат и кога јавниот обвинител на главниот 
претрес ќе го измени подигнатиот обвинителен акт однос-
но обвинителен предлог со поднесување предлог за изре-
кување на тие мерки." 

Член 88 

Во член 502 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Кога доаѓа предвид одземање на имотна корист 

прибавена со кривично дело (член 85 став 2 и член 87 од 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија), лицето врз кое е пренесена имотната 
корист, како и претставникот на организацијата односно 
на заедницата ќе ги повика заради сослушување во пре-
тходната постапка и на главниот претрес. Во поканата ќе 
се предупреди дека постапката ќе се спроведе без негово 
присуство." 

Во став 2 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „На ист начин ќе се постапи во однос на лицето врз кое 
е пренесена имотната корист, ако не е повикано како све-
док.". 

Во став 3 зборот: „Претставникот" се заменува со 
зборовите: „Лицето врз кое е пренесена имотната корист, 
како и претставникот". 

Во став 4 по зборовите: „не се однесува на" се додава-
ат зборовите: „лицето врз кое е пренесена имотната ко-
рист и". 

Став 5 се менува и глен: 
„(5) Ако судот дури во текот на главниот претрес ут-

врди дека доаѓа предвид одземање на имотната корист, ќе 

го прекине главниот претрес и ќе го повика лицето врз кое 
е пренесена имотната корист, како и претставникот на ор-
ганизацијата односно на заедницата.". 

Член 89 

Во член 503 став 2 се брише. 

Член 90 

Во член 505 став 1, на крајот, се додаваат запирка и 
зборовите: „како и во решението со кое се изрекува мерка-
та на безбедност од чл. 63 и 64 на Кривичниот закон на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија". 

Став 3 се менува и гласи: 
„(3) Заверен преспие на пресудата односно на реше-

нието му се доставува и на лицето врз кое е пренесена 
имотната! корист, како и на претставникот на организаци-
јата односно на заедницата, ако судот изрекол одземање 
на имотната корист од тоа лице, од организацијата однос-
но од заедницата." 

Член 91 
Член 506 се менува и гласи: 

„Член 506 

Лицето или организацијата односно заедницата од 
член 502 на овој закон може да поднесе барање за повтору-
вање на кривичната постапка во поглед на одлуката за 
одземање на имотната кроист.". 

Член 92 

Во член 509 став 1 по зборот: „осуда" се додаваат збо-
ровите: „на предлог од овластениот тужител, а може и по 
службена должност". 

Член 93 

Во член 510 став 1 зборовите: „според живеалиштето 
на осудениот и за тоа го известува органот надлежен" се 
бришат. 

Член 94 

Во член 513 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Молбата се поднесува до судот што судел во прв 

степен.". 
Во став 5 зборовите: „надлежен за донесување одлу-

ка" се заменуваат со зборовите: „што судел во прв сте-
пен". 

Член 95 

Во член 515 став 1 зборовите: „на надлежниот суд 
според живеалиштето на осудениот" се заменуваат со збо-
ровите: „до судот што судел во прв степен". 

Член 96 

Називот на глава XXX се менува и гласи: „ПОСТАП-
КА ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ И 
ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ВО 
КРИВИЧНОПРАВНИ ПРЕДМЕТИ". 

Член 97 

Во член 519 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Кога молбата се однесува на кривично дело за 

кое според домашните прописи не е дозволена екстради-
ција, судот ќе побара преку републичкиот односно покра-
инскиот орган на управата надлежен за работи на право-
судството упатство од сојузниот орган надлежен за право-
судство дали ќе постапи по молбата." 
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Член 98 

Во член 520 став 2 се менува и гласи: 
„(2) По ислучок од одредбата на став 1 од овој член. 

домашниот суд ќе ја изврши правносилната пресуда во 
однос на санкцијата што ја изрекол странски суд ако е тоа 
предвидено со меѓународен договор и ако санкцијата ја 
изрекне и домашниот суд според кривичното законодав-
ство на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија.". 

По став 2 се додаваат шест нови ставови, кои гласат". 
„(3) Надлежниот суд донесува пресуда во советот од 

член 23 став 6 на овој закон, без присуство на странките. 
(4) Месната надлежност на судот се определува спо-

ред последното живеалиште на осуденото лице во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а ако осуде-
ното лице немало живеалиште во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија - според местото на раѓање. 
Ако осуденото лице немало живеалиште ниту е родено во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузниот суд ќе определи еден од стварно надлежните судо-
ви пред кој ќе се спроведе постапката. 

(5) Стварно надлежен суд е судот определен со репуб-
лички односно со покраински закон, а за воени лица -
првостепениот воен суд. 

(6) Во изреката на пресудата од став 3 на овој член су-
дот ќе ја внесе целосната изрека и називот на судот од 
странската пресуда и ќе изрече санкција. Во образложени-
ето на пресудата ќе се изнесат причините со кои се раково-
дел при изрекувањето на санкцијата. 

(7) Против пресудата можат да изјават жалба јавниот 
обвинител и осудениот или неговиот бранител. 

(8) Ако странскиот државјанин, осуден од домашен 
суд или лицето овластено со договор, поднесе молба до 
првостепениот суд осудениот да ја издржува казната во 
својата земја, првостепниот суд ќе постапи според меѓуна-
родниот договор.". 

Член 99 

Во член 550 но зборовите: „престојувалиштето на об-
винетиот," се додаваат зборовите: „кога тоа според одред-
бите од овој закон е неопходно,". 

Член 100 

Во член 78 став 1, член 144 став 1, член 180 став 1, 
член 211 став 2, член 237 ст. 1 и 2, член 243 став 2, член 295 
став 1 и член 303 став 2 бројот: „,1.000" се заменува со бро-
јот: 10.000". 

Член 101 

Во член 61 член 2, член 279 став 2, член 280 став 2, 
член 281 ст. 2 до 5, член 283, член 284 став 1, член 285, член 
289 став 3, член 291 став 1, член 292 ст. 1 и 4, член 294 став 
3, член 295 ст. 2 до 5, член 296 став 2, член 297 став 2, член 
299 став 1, член 301, член 303 ст. 2 и 3, член 304 ст. 1 и 2, 
член 305 ст. 2 и 3, шен 306 ст. 2 и 3, член 307, член 308 став 
1, член 310 ст. 1 и 2, чл. 312 и 314, член 324 ст. 2 и 4, член 
333 став 3, член 338 ст. 1 и 3, член 352 став 1, член 357 став 
2, член 364 став 1 точ. 2 и 3 и став 2, чплен 390 став 2, член 
439 став 2, член 443 ст. 1 до 3, член 444 став 4, член 457 став 
3, член 480 ст. 2 и 3, член 482 ст, 2 и 3, член 484 став 1 и 
член 494 ст. 1 и 2 зборот: „претрес" со различно членување 
се заменува со зборот: „главен претрес" во соодветно чле-
нување. 

Член 102 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре: 
чистениот текст на Законот за кривичната постапка. 

Член 103 

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

208. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Член 1 

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 69/79, 58/80, 
40/81, 11/83, 22/84, 32/84 и 66/84), во член 6 став 7 бројот: 
„1.400" се заменува со бројот: „2.000", а бројот: „2.400" -
со бројот: „3.000". 

Член 2 

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

Е. п. бр. 78 
7 март 1985 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

209. 
Врз основа на член 68 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 
70/83 и 71/84), врз основа на согласност од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КОРИС-
ТАТ И ДА ПЛАЌААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ШТО ГИ 
ВРШАТ СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕЃУНАРОД-

НИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Член 1 

Во Уредбата за условите под кои општествени прав-
ни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз 
што ги вршат странски железници во меѓународниот 
железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/82, 
56/83, 71/83, 28/84 и 68/84) во член 1 став 1 во последната 
реченица зборовите: „односно најдоцна во рок од 15 дена 
од денот на преземањето на стоките" се бришат. 

Во став 5 во втората реченица бројот: „30" се замену-
ва со бројот: „15". 
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Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 81 
7 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

3. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 98 
14 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

210. 
Врз основа на член 72 од Законот за девизното рабо-" 

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), Со-
јузниот извршен совет донесува, 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 

. НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на органите на федерацијата и за потреби-
те на остварувањето на правата и должностите на федера-
цијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/85) 
во точка 1 став 1 во одредбата под 1 бројот: 
„15.139.432.000" се заменува со бројот: „16.044.609.000" а 
во одредбата под 2 бројот: „103.055.777.000", се заменува 
со бројот: „103.037.027.000". 

Во став 2 бројот: „3.240.539.895" се заменува со бро-
јот: „2.334.112.895". 

2. Во распоредот на девизите за 1985 година што е 
составен дел на Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на федерацијата и за 
потребите на остварувањето на правата и должностите на 
федерацијата за 1985 година по редниот број 60 се додава-
ат ред. броеви 61 и 62 кои гласат: 

„61 Туристички сојуз на Југославија 

Нестоковни плаќања 
- службени патувања 206.000 
- претставништва 144.172.000 
- други плаќања 303,779.000 448.157.000 

Вкупно: 448.157.000 

62 Стопанска комора на Југославија 

211. 

Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ"., бр. 64/84) во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ОД 

РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите за здружен труд што произведу-
ваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) им се обезбедува за шеќерната репка од 
родот на 1985 година заштитна цена од 7,50 динари за 
еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува врз количините шеќерна репка од родот на 1985 годи-
на што производителите ќе им ги понудат на организаци-
ите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна-
та репка со дигестија од 15,5%. За секој процент дигестија 
поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа од-
лука се зголемува односно намалува за 0,4839 динари за 
еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста ше-
ќерна репка по одбивањето на тежината на туѓи примеси, 
земја и неисправно одрежани глави, лисја, жилички и 
опавчиња, франко натоварна станица во местото на про-
изводителот - по избор на купувачот, до железничка, 
бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, под-
готвена за натовар во превозно средство. 

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

Е.п. бр. 97 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 4,275.000 
- претставништва 285,739.000 
- саеми и изложби 160,858.000 
- котизации 2,210.000 
- други плаќања 3,938.000 457.020,000 

Стоковни плаќања 4 1.250.000 
Вкупно: 458,270.000" 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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212. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат волна сами или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители (во натамошниот текст: произво-
дители) им се обезбедуваат во 1985 година заштитни цени 
за волна, и тоа за: 

Дин/к^. 
1) волна мерино од екстра класа 498,60 
2) волна мерино од I класа 419,00 
3) волна полумерино од 1а класа 389,70 
4) волна полумерино од 1б класа 329,30 
5) волна цигаја од На класа 259,80 
6) волна цигаја од Нб класа 238,80 
7) волна руда праменка од Ша кл. 208,20 
8) волна руда праменка од Шб кл. 203,60 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нуваат врз количините волна што производителите ќе им 
ги понудат на организациите за резерви, во согласност со 
одредбите на оваа одлука. 

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јарина) се 
пониски за 10% од цените за волна од иста класа од точка 
1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја се пониски за 15% од цените 
за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

Цените за бела табачка волна се пониски за 30% од 
цените за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука, а 
цените за табачка волна во боја или шарена - за 40% од со-
одветната цена за рунска волна, ако поради симнување со 
хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оште-
тувањето е поголемо, купувачот и производителот ги ут-
врдуваат цените спогодбено, сразмерно на оштетувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и 
се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со ју-
гословенскиот стандард ЈТЈЅ Р.В 1.012 донесен со Решение-
то за југословенските стандарди од областа на текстилна-
та индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко натоварено во вагон, брод или во друго превозно 
средство во местото на продавачот - по избор на купува-
чот. 

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

Е.п. бр. 96 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

213. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 

1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат пченка сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители и на индивидуалните произво-
дители што пченката ја продаваат преку организации на 
здружен труд (во натамошниот текст: производители) за 
пченката од родот на 1985 година им се обезбедува за-
штитна цена од 27,00 динари за еден килограм. 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нуваат врз количините на пченка од родот на 1985 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магацин железничка станица на производителот 
или франко магацин на мелницата за производителите 
што се занимаваат со производство на пченка сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски производители 
- по избор на купувачот, а за индивидуалните производи-
тели - франко магацин на организацијата на здружен труд 
на која и ја продаваат пченката, и тоа за пченка зрела, 
здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, упот-
реблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхра-
на, незаразена од житни болести и штетници, со квалитет 
во зрното - со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други 
примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна 
се утврдува со решетење низ сито чии отвори имаат преч-
ник од 5 т т . 

3. Ако пченката има поголем или помал процент на 
влага од процентот што е предвиден во точка 2 на оваа од-
лука, заштитната цена ќе се намали за процентот на влага 
под или над предвидениот процент, односно ќе се наголе-
ми за истиот процент. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5% 
цената ќе се намали за трошоците на сушењето. Трршоци-
те на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу 
производителот и купувачот. 

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други 
примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно на 
зголемувањето на процентот на дефектни зрна и други 
примеси. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна 
од 4% цената ќе се намали за процентот на кршени зрна, и 
тоа за 0,25% за секој процент кршени зрна. 

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

Е. п. бр. 95 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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214. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 

1985 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат пченица сами или во кооперација со индивидуалните 
производители, како и на индивидуалните производители 
што пченицата ја продаваат преку организации на 
здружен труд (во натамошниот текст: производителите) 
за пченицата од родот на 1984 година им се обезбедуваат 
заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) пченица од I класа 30 
2) пченица од II класа 29 
3) пченица од III класа - 28 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваа! на количините на пченица од родот на 1985 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
за пченицата испорачена во јули. За секој нареден месец, 
почнувајќи од август, а заклучно со мај наредната година, 
цените се зголемуваат за 0,143 динари за килограм. 

Во јуни се применуваат цените што се применувале 
во мај. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин на мелницата во местото на произво-
дителот за производителите што се занимаваат со произ-
водство на пченица сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители - по избор на купува-
чот, а за индивидуалните производители - франко мага-
зин на организацијата на здружен труд на која и ја прода-
ваат пченицата. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица 
зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични 
болести и штетници, со 76 к^ хектолитарска тежина, со 2% 
уродица и нечистотија и со 13% влага, и тоа за пченица од: 

1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови протеи-
ни и седиментациона вредност најмалку 40%; 

2) II класа - ако содржи најмалку 11,5% сурови проте-
иии и седиментациона вредност најмалку 30; 

3) III класа - ако"содржи најмалку 10% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 18. 

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден 
во точка 4 на оваа одлука, цената за процентот на уроди-
ца, нечистотија или влага ќе се намали односно зголеми за 
истиот процент. Кршените зрна помали од половина се 
сметаат како уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хектоли-
тарска тежина од онаа што е предвидена во точка 4 на 
оваа одлука, заштитната цена се зголемува односно се на-
малува за 0,5% за секој килограм над или под предвидена-
та хектолитарска тежина. Дроиките се земаат предвид. 
Ако пченицата има хекголитарска тежина поголема од 80 
к% ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 к^. 

За пченицата која има процент на влага од 14% цена-
та ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците 
на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу 
производителот и купувачот. 

Петок, 22 март 1985 

За гламносаност на пченицата во поголем степен и за 
замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се нама-
ли до 5%. 

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

Е. п. бр. 91 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

215. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РО-

ДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат оризова арпа сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители (во натамошниот тек-
ст: производителите) за оризова арпа од роде! на 1985 
година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1)1 класа 71,10 
2) II класа 66,80 
3) III класа 64,70 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваат на количините на оризова арпа што производите-
лите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во сог-
ласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин на мелницата -- по избор на купува-
чот, и тоа за оризова арпа наполно зрела, здрава, без де-
фектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штет-
ници, со следниот квалитет: 

1) за I класа - од иста сорта, со најмногу 3% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

2) за II класа - од иста сорта, со најмногу 15% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

3) за III класа - од разни сорти, со преку 15% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и не-
чистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на 
оваа одлука, цените за секој поголем односно помал про-
цент на примеси и нечистотија или влага ќе се намалат од-
носно зголемат за истиот процент. Дропките се земаат 
предвид. 

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

Е. п. бр. 90 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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216. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И 
МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во коо-
перација со индивидуалните земјоделски производители 
(во натамошниот текст: производителите) за сончоглед, 
соја и маслодајна репка од родот на 1985 година им се 
обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 

1) сончоглед 82,50 

2) соја к 82,50 

3) маслодајна репка 79,50 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 
количините на сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1985 година што производителите ќе им ги понудат 
на организациите на резерви, во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 

1) сончоглед кој содржи 40% масло, 11% влага и 3% 
нечистотија; 

2) соја која содржи 13% влага и 2% нечистотија; 

3) маслодајна репка која содржи 7% влага и 2% нечис-
тотија. 

За сончоглед, за секој процент на содржина на масло 
над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зго-
лемува или се намалува за 2,0625 динари по еден килог-
рам. 

За секој процент влага над или под 11% и за секој про-
цент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој 
процент влага над или под 13% и за секој процент нечисто-
тија над или под 2% за соја и за секој процент влага над 
или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% 
за маслодајна репка, цените се зголемуваат или се намалу-
ваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука за 
еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка фран-
ко магазин, вагон, шлеп или друго превозно средство во 
местото на продавачот, по избор на купувачот. 

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

Е. п. бр. 89 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

217. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на, 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои произведу-
ваат тутун сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводители) за суров тутун од родот на 1985 година им се 
обезбедува заштитна цена во просек од 360 динари за еден 
килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количините суров тутун од родот на 1985 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
на резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ви-
довите, типовите и класите на суровиот тутун што се ут-
врдени со Мерилата за класификација на тутунот што се 
објавени како додаток во („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/61) и претставуваат составен дел на Наредбата за изме-
ни и дополненија на Наредбата за откупни цени на туту-
нот од родот на 1981 година. 

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

Е. п. бр. 94 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

218. ' 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84) во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА СУРОВИОТ ПАМУК ОД 

РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд кои произведу-

ваат суров памук сами или во кооперација со индивидуал-
ните земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) за суров памук од родот 1985 година им 
се обезбедуваат заштитни цени, и тоа: 

Дин/кѕ 
1) I класа, со просечен ранд ман 31 147,60 
2) II класа, со просечен рандман 30 124,00 
3) III класа, со просечен рандман 30 118,00 
4) IV класа, со просечен ранд ман 28 113,60 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваат на количините суров памук од родот 1985 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви во согласнот со одредбите на оваа одлука. 



Страна 620 - Број 14 СЛУЖБЕН. ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 март 1985 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко откупно место на производителите, а важат за су-
ровиот памук со 8,5% валажност. 

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

Е.п.бр.88 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

219. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84) во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1985 ГО-

ДИНА 
1. На опрганизациите на здружен труд кои произведу-

ваат добиток сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводители) во 1985 година им се обезбедуваат заштитни 
цени за добиток за колење, и тоа: 

А. Свињи 

Месести свињи и нивни меѓусебни мелези, 
кои имаат најмалку 35% месо во полутки за I 
тежинска група, 34% месо во полутки за И 
тежинска група и 33% месо во полутки за III 
тежинска група, по југословенскиот стан-
дард. Месести свињи за индустриска прера-
ботка - ЈТЈЅ Е.С 1.021, цена за еден килограм 
За свињи што содржат поголем процент на 
месо цената се пресметува со примена на 
месна единица од динар 
Цената за свињи што содржат помал про-
цент на месо или што по своите карактерис-
тики не спаѓаат во месеста свињи, се намалу-
ва: за лесните и тешките свињи за 7%, а за 
месестите за 15% во однос на пропишаната 
цена од став 1 на овој оддел. 
Процентот на месото се утврдува на линија-
та на колење во однос на кланичната тежина 
на топлите полутки, според југословенскиот 
стандард. Месести свињи за индустриска пре-
работка ЈТЈЅ Е.С 1.021, според табелата на тој 
стандард 

Б. Говеда 
1) јуниња - јунешко месо 

Јунешко месо мора да потекнува од машки 
некастрирани грла, што во моментот на ко-
лење не се помлади од шест месеци ниту по-
стари од 18 месеци, односно кои не изгубиле 
повеќе од еден пар млечни заби, или од жен-
ски грла и кастрирани машки грла кои во мо-
ментот на колење не биле помлади од шест 
месеци ниту постари од 30 месеци, и мора да 
ги исполнува следните услови: 

Дин/кѕ 
топли по-

лутки 

231,65 

6,26 

а) екстра класа 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесува најмалку 180 к^ 
б) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесува најмалку 150 к^ 
в) I I к л а с а . 
Масата на обработениот труд пред ладење 
мора да изнесува најмалку 120 к^ 
г) н а д в о р о д к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесува најмалку 120 к^ 
2) говеда постари од 30 месеци - говедско ме-
со 
а) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесвуа најмалку 200 к^ 
б) 11 к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесува најмалку 150 к^ 
в) I I I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесува најмалку 100 к^ 
г) н а д в о р о д к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење 
мора да изнесува најмалку 100 к^ 

В. Овци 
1) згоени јагниња од пет до 12 месеци ста-
рост, кои не измениле ни еден млечен заб: 
а) I класа тешки најмалку 20 к^, со рандман 
најмалку 54% 
б) II класа, тешки најмалку 20 к^, со рандман 
најмалку 50% 
2) зголени шилежиња преку една до две годи-
ни старост, кои имаат најмалку два постоја-
ни заби: 
а) I класа, тешки најмалку 25 к^ со ран д ман 
најмалку 52% 
б) II класа, тешки најмалку 25 к^ со рандман 
најмалку 48% 
3) згоени овци и овни преку две години ста-
рост: 
а) I класа, до пет години старост, со најмалку 
шест постојани заби, тешки најмалку 30 кѕ со 
рандман најмалку 50% 
б) II класа до пет години старост со најмалку 
шест постојани заби, тешки најмалку 20 к^со 
рандман најмалку 46% 

Г. Гоени пилиња - бројлери 

а) I класа 
б) И класа 

Дин/кѕ 
топли 

полутки 

375,0 

364,30 

357,00 

346,00 

273,20 

251,40 

342,30 

231,30 

458,20 

428,30 

404,90 

375,70 

332,00 
315,40 

Дин/кју 
жива мера 

170 
163 

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука ќе се 
применуваат на количините добиток што производители-
те ќе им ги понудат на организациите за резерви, во сог-
ласност со одредбите од оваа одлука. 
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3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден ки-
лограм топли полутки, освен за гоените пилиња - бројле-
ри, чии тежина и класа се утврдени на линијата на колење 
најдоцна два часа по колењето. Трошоците за оцената на 
месоста и за ^унификацијата се содржани во цената на 
чинењето на топлите полутки. 

4. Транспортните трошоци за добитокот натоварен 
во камиони или во вагон (по избор на купувачот) паѓаат 
на товар на купувачот. 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на 
квалитетот на добитокот, пропишан: 

1) со југословенскиот стандард Месести свињи за ин-
дустриска преработка - Ј1ЈЅ Е.С 1.021; 

2) со југословенскиот стандард Месо од говеда во 
трупови и поутки за индустриска преработка - ЈТЈЅ 
Е.С 1.022; 

3) Со Решението за прописите за квалитетот на гове-
дата и овците за колење и гоење ПК-Е2-Ш изменето и до-
полнето издание („Службен листана СФРЈ", Бр. 21/69 и 
55/69). 

6. Преземање на добитокот по квалитет вршат овлас-
тените стручни служби. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр.87 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

220. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА МЛЕКОТО ЗА 1985 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои произведу-
ваат млеко сами или во кооперација со индивидуални про-
изводители (во натамошниот текст: производители) им се 
обезбедува заштитна цена во износ од 10,40 динари по еди-
ница млечна маст, франко собирно место на продавачот, 
лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд која одговара и ор-
ганизира производство на млеко во кооперација со инди-
видуални производители ќе го презема од индивидуални-
те производители млекото произведено во таа коопераци-
ја по цена од ставот 1 на оваа точка, франко собирно мес-
то на таа организација, лактофриз или подвижна цистер-
на. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количините млеко што производителите ќе им ги 
понудат на организациите за резерви, во согласност со од-
редбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се приме-
нува само за количините млеко што се однапред договоре-
ни за испорака. 

Купувањето на млеко се договара и плаќа по цената 
од точка 1 на оваа одлука што важи за кравјото млеко кое 
содржи 3,8% млечна маст и за овчото млеко кое содржи 6% 
млечна маст. 

Ако млекото содржи повеќе или помалку млечна 
маст од процентот во став 2 на оваа точка цената се зголе-
мува или намалува сразмерно, со тоа што за кравјото мле-
ко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за овчото 
млеко најмногу 8,5% млечна маст. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на 
кравјото млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува 
следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точка-

та на мрзнење која не смее да биде поголема од - 0,53 С 
или индексот на редакцијата да не е помал од 1,3420 или 
бројот на рефракциЈата да не е помал од 39; 

3) степенот на механичката нечистотија на филтер 
кругче да не ја надминува III класа (по скала 10-3 од Ин-
ститутот за млекарство на Југославија); 

4) степенот на киселост да не е поголем од 7,6%, сме-
тајќи по Сокслет-Хенкел; 

5) времето на обезбојување на метиленското синило 
да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната 
метода на Орли Јенсен (таблети со стандардна количина 
на метиленско синило); 

6) да има најмалку 3,2% млечна маст; 
7) да не е произведено од крави лекувани со арсен, 

жива или други лекови, што преминуваат во млекото за 
време на лекувањето и за време до пет дена по лекување-
то. 

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува и на 
овчото млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува 
следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036; 
2) степенот на механичката нечистотија на филтер-

-кругчето да не ја надминува IV класа (по скалата I до V 
на Институтот за млекарство на Југославија); 

3) степенот на киселоска да не е поголем од 9,5%, сме-
тајќи по Секслет-Хенкел; 

4) времето на обезбојување на метиленското синило 
да изнесува најмалку 20 минути сметајќи по оригиналниот 
метод на Орли Јенсен (таблети со стандардна количина на 
метиленско синило); 

5) да има најмалку 6% млечна маст; 
6) да не е произведено од овци лекувани со арсен, 

жива или други лекови кои преминуваат во млекото за 
време на лекувањето и за време до пет дена по лекување-
то; 

7) да не содржи антибиотици и средства за миење; 
8) да не е непосредно по молзењето изладено под 8С. 
5. За кравјото млеко кое содржи повеќе од 4,2% млеч-

на маст цената се пресметува како тоа да содржи 4,2% 
млечна маст. 

За овчото млеко кое содржи повеќе од 8,5% млечна 
маст цената се пресметува како тоа да содржи 8,5% млечна 
маст. 

6. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо-
то млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст ниту за 
овчото млеко кое содржи помалку од 6% млечна маст. 

7. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното 
место од точка 1 на оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 92 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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221. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНА 
СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА-
ТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ СО ПЕРИОДИЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БАНКИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Банките И другите финансиски организации од член 1 
на Уредбата за контниот план и билансите за банките 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77, 36/77, 26/78 и 9/85) 
го пополнуваат образецот Биланс на состојбата и образе-
цот Приходи и расходи во текот на годината - Биланс на 
приходите и расходите и ги доставуваат периодичните 
пресметки и завршната сметка на начинот предвиден со 
овој правилник. 

Член 2 

При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој 
правилник, во поглед на содржината на одделните конта 
што се означени во колоната 2 на тие обрасци, банките и 
другите финансиски организации постапуваат според од-
редбите на Правилникот за содржината на одделните кон-
та во Контниот план за банките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/77, 43/78 и 11/85), а во поглед на содржина-
та на одделните позиции во тие обрасци - според одредби-
те на овој правилник. 

4 Член 3 

Паричните вредности во сите обрасци од член 1 на 
овој правилник се искажуваат во цели износи (динари и 
пари). 

Член 4 

Банките и другите финансиски организации и доста-
вуваат на надлежната служба на општественото кноговод-
ство (во натамошниот текст: службата) периодична пре-
сметка и завршна сметка на обрасците од член 1 на овој 
правилник. 

Банката односно друга финансиска организација ка-
ко основач или учесник во основањето на банка и друга 
финансиска организација во странство, и доставуваат на 
службата периодична пресметка и завршна сметка за тие 
организации на обрасците од член 1 на овој правилник. 

Член 5 

Банките и други финансиски организации, во смисла 
на член 36 став 3 и член 37 став 2 од Законот за книговод-
ството и доставуваат на службата пополнет образец Би-
ланс на состојбата и образец Приходи и расходи во текот 
на годината - Биланс на приходите и расходите, во по 
еден примерок. 

Банката, односно друга финансиска организација и 
доставува периодична пресметка односно завршна сметка 
на службата кај која се води нејзината жиро-сметка, во ро-
ковите определени во член 38 од Законот за книговодство-
то. 

Банката односно друга финансиска организација ка-
ко основач или учесник во основањето на банка односно 
на финансиска организација во странство, во која учество-

то на средствата на основачот односно на соосновачот од 
Југославија е поголемо од 50% и банката или друга финан-
сиска организација што ќе одлучи да врши самостојна 
пресметка за работната единица, односно за деловната 
единица во странство, и доставува на организационата 
единица на службата надлежна за подрачјето на кое се на-
оѓа седиштето на банката или на другата финансиска ор-
ганизација - основач посебно за секоја од тие банки однос-
но финансиски организации односно единици - периодич-
на пресметка, односно завршна сметка на начинот од став 
1 на овој член. 

II. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 

Член 6 

Билансот на сосотојбата се составува врз основа на 
кноговодствените податоци. 

Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 
609 се внесуваат податоците од соодветните конта означе-
ни во колоната 2 на тој образец така што во колоната 4 се 
внесуваат податоците од завршната сметка во претходна-
та година, односно од решението на службата ако со тоа 
решение е наложена измена на завршната сметка за прет-
ходната година, а ве колоната 5 - податоците за година-
та, односно за периодот за кој се составува завршна смет-
ка, според состојбите искажани на одделните конта на кра-
јот од годината односно на крајот од периодот за КОЈ се 
поднесува завршна сметка (статусна промена). 

Состојбата на искористените кредити што се ис-
кажани во рамките на контата 800 до 807 и во рамките на 
контото 829 се внесуваат под ред. бр. 83 до 85, а под ред., 
бр. број 415 до 422 и под реден број 440 - состојбата на тие 
конта зголемена за износите што се внесени под ред бр. 83 
до 85. 

Член 7 

Во образецот Биланс на состојбата на позицијата 
Вонбиланска евиденција - активни конта, односно Вонби-
ланска евиденција - пасивни конта се искажуваат состој-
бите од контата на вонбилансната евиденција, освен вред-
носта на основните средства и на обртните средства и из-
ворите на тие средства за народната одбрана. 

III. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБ-
РАЗЕЦОТ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГО-
ДИНАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

Член 8 

Образецот Приходи и расходи во текот на годината -
Биланс на приходите и расходите се составува врз основа 
на книговодствените податоци. 

Член 9 

Во образецот Приходи и расходи во текот на година-
та - Биланс на приходите и расходите, во колоната 4 се 
внесуваат податоците од колоната 5 на завршната сметка 
за претходната година односно од решението на службата 
ако со тоа решение е наложена измена на завршната смет-
ка за претходната година, а во колоната 5 - податоците од 
соодветните конта назначени во колоната 2 на тој образец 
за годината, односно за периодот за кој се составува за-
вршна сметка. 

Член 10 

Во текот на деловната година за периодите јануари -
март, јануари - јуни и јануари - септември во образецот 
Приходи и расходи во текот на годината - Биланс на при-
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ходите и расходите, во колоната 4 се внесуваат податоци-
те од колоната 5 на Периодичната пресметка за истиот пе-
риод од претходната година а во колоната 5 - податоците 
од соодветните конта назначени во колоната 2 на тој обра-
зец за тековната година. 

Член 11 

При изработката на периодичните кресметки за пери-
одите јануари-март, јануари"јуни и јануари-сеш емери 
банките и другите финансиски организации не ги внесува-
ат податоците под ред. бр. 81 до 84 на Образецот Приходи 
ирасходи во текот на годината - Биланс на приходите и 
расходите. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 

При статусни промени во текот на годината, банката, 
односно друга финансиска организација составува и до-
ставува на службата завршна сметка во рок од 60 дена од 
денот на настанатата статусна промена. Како ден на на-
станување на статусната промена, во смисла на овој пра-
вилник, се смета денот под кој статусната промена се 
спроведува во деловните книги на банката односно на 
другата финансиска организација. 

Ако статусната промена настане на 31 март, 30 јуни 
или 30 септември банката, односно друга финансиска ор-
ганизација која во врска со тие промени составува и под-
несува завршна сметка не е задолжена за тие периоди да 
составува и поднесува до службата периодична пресметка. 

Член 13 

Банките и другите финансиски организации ги при-
менуваат одредбите од овој правилник и за банките и фи-
нансиските организации во странство што ги основале 
или во кои учествуваат со свои средства. 

Ако банката или друга финансиска организација од-
лучи да врши самостојна пресметка за работната, односно 
за деловната единица во странство и да води посебно кни-
говодство за таа работна односно деловна единица, ги 
применува одредбите на овој правилник. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и на 
банките и други финансиски организации во основање. 

Член 14 

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 
престанува да важи Правилникот за содржината на оддел-
ни позиции во обрасците на периодичната пресметка и за-
вршната сметка, за начинот на доставување на периодич-
ната пресметка и на завршната сметка и за податоците и 
документацијата што се доставуваат кон периодичната 
пресметка и завршната сметка за банките („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/77 и 34/81). 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-2286/1 
15 март 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клемеичич, с. р. 

222. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ХИГИЕН-
СКАТА ИСПРАВНОСТ НА ВОДАТА ШТО СЛУЖИ ЗА 
ЈАВНО СНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО КАКО ВО-
ДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТ-

НИ НАМИРНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 

Член 1 

Во Правилникот за хигенската исправност на водата 
што служи за јавно снабдување на населението како вода 
за пиење или за производство на животни намирници на-
менети за продажба („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80), 
во Листата на хемиските супстанции што можат да се на-
оѓаат во водата за пиење и која претставува негов соста-
вен дел, по редниот број 34 се додава реден број 35, кој 
гласи: 

„35 Минерални масла во случај на акцидентно зага-
дување на изворишта до седум дена - 0,05". 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-734 
6 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с. р. 

223. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ 
ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ 
СВИЊИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ 

ПО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД КРАЛСТВОТО 
БЕЛГИЈА 

1. Заради спречување внесување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на заразната болест 
африканска чума кај свињите, се забранува увоз од Крал-
ството Белгија во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и провоз преку територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на следните 
пратки на: живи свињи, производи, суровини и отпадоци 
по потекло од свињи, освен термички обработени конзер-
ви. 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 1.760/1 
-14 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, с. р. 

224. 
Врз основа на член 100 став 5 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата, на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПОДАТОЦИТЕ ШТО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
ПРЕКУ ЧИЈА ЖИРО-СМЕТКА ОСНОВНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОДНОСНО РАБОТ-
НИТЕ ЗАЕДНИЦИ РАСПОЛАГААТ СО СРЕДСТВАТА 
СО КОИ УПРАВУВААТ, ГИ ОБЕЗБЕДУВА И ДОСТА-
ВУВА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИ-
ГОВОДСТВО, МЕСЕЧНО, ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА 

ИНФОРМАТИВНО"АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ 

1. Во Упатството за податоците што работната орга-
низација, преку чија жиро-сметка основните организации 
на здружен труд односно работните заедници располагаат 
со средствата со кои управуваат, ги обезбедува и доставу-
ва до Службата на општественото книговодство, месечно, 
заради обезбедување на општествена евиденција и вршење 
на информативно-аналитички работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/84) во називот на Упатството, по зборот: 
„книговодство" запирката и зборот: „месечно", се бришат. 

2. Во точка 1 по зборот: „обезбедува" зборовите: „во 
книговодството и во другите евиденции" се бришат, по 
зборовите: „информативно-аналитички работи" наместо 
запирка се става точка, а текстот до крајот се брише. 

3. Точка 2 се менува и гласи: 
„2. На налозите за пресметка за извршените интерни 

плаќања што работната организација и ги поднесува на 
Службата на оштественото книговодство во смисла на 
член 7 од Правилникот за начинот на вршење на меѓусеб-
ни плаќања преку интерните сметки на основните органи-
зации на здружен труд, односно на работните заедници 
што располагаат со средствата со кои управуваат преку 
жиро-сметката на работната организација во чијшто е сос-
тав, како и на налозите за плаќање што ги издава работна-
та организација во име и за сметка на основната организа-
ција на здружен труд, односно на работната заедница врз 
товар на своите сметки кај Службата на општественото 
книговодство, на обрасците пропишани со Упатството за 
формата, содржината и употребата на еднообразни обрас-
ци за вршење на работите на платниот промет во земјата 
преку Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84 и 67/84) работната 
организација, во врамениот простор: „повикување на бро-
јот на („задолжување"), односно „Повикување на бројот 
на (одобрение)", ја внесува, како прв податок, бројната оз-
нака на основната организација на здружен труд, односно 
на работната заедница на која се однесува плаќањето. 

Бројната ознака од став 1 на оваа точка ја утврдува 
работната организација со согласност на Службата на оп-
штественото книговодство ири преминување на основни-
те организации на здружен труд односно на работните за-
едници на располагање со средствата со кои управуваат 
преку жиро-сметката на работната организација. 

На налозите за плаќање во корист и врз товар на 
здружените средства формирани во согласност со одред-
бите на член 244 од Законот за здружениот труд, во враме-
ниот простор: „повикување на број на (одобрение)", од-
носно „Повикување на бројот на (задолжување)", се внесу-
ва бројната ознака: „19". 

4. Во точка 3 став 1 по зборовите: „расчленување на 
прометот" зборовите: „од точка 2 на ова упатство" се бри-
шат. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Налозите за пресметка од точка 2 на ова упатство се 

даваат но шифрите на расчленетиот промет." 
5. Точ. 4 и 5 се бришат. 
6. Образецот Р-2 и Упатството за неговото пополну-

вање се бришат. 
7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се приме-
нува од 1 април 1985 година. 

Бр. 10 бр. 1/18 
8 март 1985 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното 
книговодство, 

м-р Џемшит Дуриќи, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ОД ЧЛЕН 41 СТАВ 5 НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИ-

НИЦИ И МЕРИЛАТА 

1. Основната организација на здружен труд „Водовод 
и канализација", во состав на Работната организација за 
комунална дејност во Никшиќ, му предложи на Уставниот 
суд на Југославија да ја оцени уставноста на одредбата на 
член 41 став 5 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), наведувајќи дека со 
таа одредба и се зголемени трошоците на работењето за-
што се обврзува на грижа за одржување и периодични пре-
гледи на мерилата на потрошувачите на вода, бидејќи 
трошоците за прегледот на мерилата не се внесени во це-
ната на водата. 

2. Со одредбата на член 41 од Законот за мерните 
единици и мерилата е уредено мерилата што се наоѓаат во 
употреба, повремено да се прегледуваат заради утврдува-
ње на нивната исправност. По правило, за повремен пре-
глед на мерилото се грижи имателот на мерилото. Според 
оспорениот став 5 на оваа законска одредба, по исклучок 
од наведеното правило за повремен преглед на мерила на 
топлотна енергија, броила на електрична енергија, мерни 
трансформатори, вклопни часовници, водомери, гасоме-
ри, колектори и'часовници за мерење на времето за парки-
рање на возила - се должни да се грижат организациите на 
здружен труд што продаваат топлотна односно електрич-
на енергија, вода и гас и што издаваат простор за паркира-
ње, без оглед на тоа кој е имател на тие мерила. 

3. Уставниот суд на Југославија во постапката утврди 
дека сојузен пропис со иста содржина постоеше и пред до-
несувањето на оспорената одредба, како подзаконски акт 
донесен од страна на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, врз основа на овластувањето содржано во член 20 
на порано важечкиот Закон за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/76). Со точка 6 од На-
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редбата за определување на мерилата за кои прегледот е 
задолжителен („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/76), беше 
пропишана обврска за продавачите на енергија и вода, ка-
ко и за даветелите на порстор за паркирање да се грижат 
за повремен преглед на мерилата, без оглед на тоа кој е 
имател на тие мерила. 

4. Уредување на системот на мерните единици и обез-
бедување контрола на мерите и скапоцените метали, спо-
ред член 281 точка 13 од Уствот на СФРЈ, е во исклучител-
на надлежност на органите на федерцијата. Согласно со 
член 251 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружен 
труд на единствениот југословенски пазар вршат дејност 
и стекнуваат доход врз основа на дејствување на закони-
тостите на пазарот и општествено насочување на стопан-
скиот и општествениот развој, што вклучува покривање 
на трошоците за вршење на дејноста со реализираната 
вредност, односно со цената на производите и услугите. 

Внесувањето на трошоците на повремениот преглед 
на наведените мерила во цените на производите односно 
услугите што со нив се мерат, е услов за работење на орга-
низациите на здружен труд од соодветните дејности врз 
начелата на пазарот. Околноста што во формирањето на 
цената на водата не бил вклучен и трошокот за повремен 
преглед на мерилата за потрошувачката на вода, укажува 
на тоа дека подносителот на предлогот не постапил спо-
ред важечките сојузни прописи ниту пред донесувањето на 
оспорениот закон, односно дека несогласно со Уставот на 
СФРЈ и спротивно на сојузниот закон со свој акт ја уреду-
вал височината на надоместот за повремен преглед на ме-
рилата за потрошокот на вода, независно од цената на во-
дата, на што не бил овластен ниту со еден важечки пропис 
во СФРЈ. 

Од овие причини Уставниот суд на Југославија оцени 
дека оспорената одредба на член 41 став 5 од Законот за 
мерните единици и мерилата е согласно со Уставот на 
СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана 
на 20 февруари 1985 година, согласно со чл. 375 и 392 од 
Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на 
член 41 став 5 од Законот за мерните единици и мерилата 
е несогласна со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател д-р Васил Гривчев и членови: 
Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, 
Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, 
д-р Александар Фира, Иван Франко и Душан Штрбац. 

Бр. 291/84 
20 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 
И, 41, 73 И 78 СТ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА 

СРЕЌА И НА ЗАБАВНИ ИГРИ 
1. Здружението на работниците на патувачки забавни 

дуќани на С Р хрватска поведе пред Уставниот суд на Ју-
гославија постапка за оценување на уставноста на одред-
бите на чл. 11, 41, 73 и 78 ст. 2 и 3 од Законот за игрите на 

среќа и за забавните игри („Народне новине", бр. 33/83) и 
предложи Уставниот суд да нареди запирање на извршу-
вањето на поединечни акти и дуќани, преземени врз осно-
ва на оспорените одредби. 

Предлагачот тврди дека оспорените одредби се не-
согласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со нив е во-
ведена забрана на приредување на забавни игри на авто-
мати во сопственост на граѓани, под закана на парични 
казни, и присилен откуп на сите автомати на граѓаните во 
корист на Лотаријата на Хрватска, наведувајќи дека со 
тоа се нарушени уставните слободи на самостојно вршење 
на дејности со личен труд со средствата во сопственост на 
граѓаните. 

Во предлогот уште се наведува дека во републиките и 
автономните покраини различно е уредено правото на 
граѓаните за вршењето на оваа дејност, а со оспорените 
одредби на член 11 од Законот и правото на граѓаните од 
териториите на другите републики и автономни покраини 
дека на територијата на СР Хрватска можат да ја вршат 
оваа дејност ако имаат одобрение според прописите на 
својата република односно покраина, со што граѓаните на 
СР Хрватска се доведуваат во нерамноправна положба во 
однос на нив, а што не е согласно со одредбите на член 251 
од Уставот на СФРЈ. 

2. Со одредбите на член 11 од Законот е уредено при-
редувачите за игри на среќа и на забавни игри на автома-
ти од териториите на другите републики и автономни по-
краини да можат овие игри да ги приредуваат на терито-
ријата на СР Хрватска само под условите утврдени со 
овој закон, ако за приредувањето на тие игри имаат одоб-
рение според прописите на републиката односно на авто-
номната покраина на чија територија имаат седиште. 

Со одредбите на член 41 од Законот е уредено дека 
забавни игри на автомати можат да приредуваат Лотари-
јата на Хрватска, организациите на здружен труд во об-
ласта на угостителството и туризмот и организациите на 
здружен труд чијашто дејност е приредување игри на сре-
ќа во играчниците, а со одредбите на член 73 од овој закон 
- парична казна за прекршок на имателите на занаетчиски 
и угостителски дуќани ако држат во јавна употреба авто-
мати за забавни игри. 

Со одредбите на член 78 ст. 2 и 3 од Законот е пропи-
шана обврска на Лотаријата на Хрватска, по истекот на 
законскиот рок, да ги преземе автоматите за забавни игри 
од општествените организации со надомест, и да ги отку-
пи сите регистрирани автомати во сопственост на граѓа-
ните што ќе и бидат понудени на откуп. 

3. Според оцената на Уставниот суд, со законот може 
да се уреди забрана на вршењето на дејност со самостоен 
личен труд, кога тоа го бара општествениот интерес, што 
е согласно со одредбите на член 64 став 3 од Уставот на 
СФРЈ. Постоењето на општествениот интерес не Ѓ пред-
мет на оцена на уставните судови, туку на собранијата кои 
донесуваат закон. 

Според одредбите на член 254 од Уставот на СФРЈ 
организациите на здружен труд и нивните заедници и 
здруженија работат слободно и рамноправно на целата те-
риторија на СФРЈ, во согласност со прописите што важат 
во местото на нивното работење, со тоа што се сметаат за 
противуставни прописи и други акти и дуќани со кои орга-
низациите на здружен труд или работните луѓе од терито-
ријата на другите републики и автономни покраини ги 
ставаат во нерамноправна положба. Со оспорените одред-
би на член 11 од Законот се уредува правото на вршење на 
предметна дејност на територијата на СР Хрватска под 
исти услови за сите општествени правни лица и работни 
луѓе од територијата на целата СФРЈ, па со овие одредби 
не се нарушуваат уставните принципи за единствениот ју-
гословенски пазар, ниту другите општествени односи ут-
врдени со устав односно со нив не се доведуваат работни-
те луѓе од другите републики и автономни покраини во 
нерамноправна положба во вршење на дејноста и стекну-
вање на доходот на единствениот југословенски пазар, ни-
ту работните луѓе на СР Хрватска во однос на работните 
луѓе од целата СФРЈ. 
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Утврдувањето на условите за стекнување на правото 
за самостојно вршење на некоја дејност со средствата во 
сопственост на граѓаните, како што се стручната подго-
товка, работниот стаж, дозволите и др. прописи на една 
република, не претставува автоматски и право на граѓани-
нот кој ги исполнува тие услови, таа дејност да ја врши на 
целата територија на СФРЈ односно на друга република. 
Право на вршењето на таа дејност -на територија на друга 
република односно покраина се уредува со нејзини пропи-
си, што значи дека вршењето на дејност со средствата во 
сопственост на граѓаните може да се забрани или ограни-
чи со закон на републиката односно покраината, ако за 
тоа постои општествен интерес. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 23 ја-
нуари 1985 година донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

чл. И, 41, 73 и 78 ст. 2 и 3 од Законот за игрите на среќа и 
на забдвни игри се несогласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседавач судија д-р Александар Фира и судиите: Божидар 
Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Слав-
ко Кухар, Радко Мочивник, Воислав Ракиќ, Мустафа Се-
фо, Милосав Стијовиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трај-
ковиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбата на член 53 од Правил-

- никот за решавање на станбените потреби на работниците 
на Основната организација на здружен труд „Градиз-Ме-
ханосервис", во состав на Работната организација „Неи-
мар - Нови Сад" во Нови Сад од мај 1980 година, во вре-
мето на своето важење не била во согласност со Уставот 
на СФРЈ. 

2. Се укинува одредбата на член 61 од Правилникот 
за решавање на станбените потреби на работниците на Ос-
новната организација на.здружен труд „Градиз-Механо-
сервис", во состав на Работната организација „Неимар -
Нови Сад" во Нови Сад од октомври 1983 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", и во Основната организација на здружен труд 
„Градиз-Механосервис", на начинот на кој е објавен Пра-
вилникот, чијашто одредба се укинува. 

4. Причините за ваква одлука се дадени во Одлуакта 
на Уставниот суд на Југославија У. бр. 144/79 од 3 октом-
ври 1983 година, што е објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Грив-
чев и судии Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, 
Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, 
Иван Франко, Воислав Ракиќ и Душан Штрбац. 

У. бр. 141/84 
16 јануари 1985 година 

Белград 
У. бр. 380/84 

23 јануари 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с.: р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 53 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
„ГРАДИЗ - МЕЖАНОСЕРВИС", ВО СОСТАВ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „НЕИМАР - НОВИ САД" 
ВО НОВИ САД ОД МАЈ 1980 ГОДИНА, И НА ОДРЕД-
БАТА НА ЧЛЕН 61 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
НА ИСТАТА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУ-

ЖЕН ТРУД ОД ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА 
1.чПо иницијатива на Димитар Димов, од Нови Сад, 

Уставниот суд на Југославија, со Решение У-бр. 141/84 од 
12 септември 1984 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста на одредбата на член 53 од Правилникот за 
решавање на станбените потреби на работниците од мај 
1980 година и на одредбата на член 61 од Правилникот за 
решавање на станбените потреби на работниците од ок-
томври 1983 година. 

2. Со оспорената одредба на член 53 од Правилникот 
од 1980 година, како и со оспорената одредба од член 61 
на сега важечкиот Правилник за решавање на станбените 
потреби, што е донесен во октомври 1983 година е опреде-
лено различно вреднување на работниот стаж, како еден 
од критериумите за доделување на станови, така што се-
која година работен стаж добиена во Работната организа-
ција „Неимар - Нови Сад", се вреднува со три бода, а се-
која година работен стаж добиена во други организации и 
работни заедници, се вреднува со два бода. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 точка 4" од Уставот на СРФЈ, на седницата одржана на 
16 јануари 1985 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЧЛЕН 15 НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО КОНВЕР-

ТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 
1. Фабриката за автомобилски делови во Горни Ми-

лановац покрена пред Уставниот суд на Југославија по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите од член 
15 на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83), затоа што со нив е 
уредено правото на деловните банки бескаматно да ја ко-
ристат динарската противвредност на работните органи-
зации, чии фиксни и гарантирани обврски спрема стран-
ство ги платиле во конвертибилни девизи, за времето до-
дека на работната организација не и ги вратат девизите со 
девизна камата. Смета дека, бидејќи на банката работните 
организации девизни должници1 и ги враќаат девизите со 
камата, банката со бескаматно користење на динарски 
средства стекнува приход без основ, на товар на средства-
та на овие работни организации, што не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорениот член е пропишано дека доколку ор-
ганизацијата на здружен труд односно овластената банка 
кај која се водат девизите на организацијата на здружен 
труд не изврши отплата на странскиот кредит во рокот, 
Народната банка на Југославија ќе и издаде налог на 
Службата на општественото книговодство од жиро-смет-
ката на таа организација на здружен труд односно на ов-
ластената банка да се пренесе на овластената банка однос-
но на Народната банка на Југославија износот на динар-
ската противвредност на девизите на втасаната обврска 
по странскиот кредит, што бескаматно останува на смет-
ката кај овластената банка односно кај Народната банка 
на Југославија до извршувањето на таа обврска. 
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3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ во одговор на предлогот за покренување по-
стапка наведе дека предлогот го разгледувал на седницата 
од 27 ноември 1984 година и заклучил дека оспорените од-
редби се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет даде мислење дека оспоре-
ните одредби не ги доведуваат во прашање правата на ор-
ганизациите на здружен труд кои се должници по стран-
ски кредити зашто нивните динарски средства се враќаат 
по намирувањето на девизните обврски. Пропишувањето 
на полагање на динарската противвредност на сметката 
на банката без право на камата се до враќањето на девизи-
те на банката е работа на целесообразноста на уредување-
то на општествените односи, што може да се преиспита, а 
не на уставноста. 

4. Со одредбите на член 280 став 1 точка 5 од Уставот 
на СФРЈ федерацијата е овластена да го уреди системот 
на девизното работење со странство, а со тоа и начинот на 
обезбедување девизи за плаќање на фиксните и гарантира-
ни обврски спрема странство. 

Според оцената на Уставниот суд со оспорените од-
редби е пропишана, како форма на надомест, обврска за 
организацијата на здружен труд да и ги врати со камата 
девизите на банката која го платила нејзиниот девизен 
долг и да ја положи динарската противвредност на смет-
ката на таа банка се до враќањето на девизите, што е сог-
ласно со Уставот на СФРЈ. 

Дали бескаматното држење на динарската против-
вредност на сметката на банката и враќањето на девизите 
со камата е еквивалентен надомест за банката која го на-
мирила девизниот долг, не претставува предмет на оцена 
на уставноста туку на целесообразноста на уредувањето 
на општествените односи, што не ја оценува Уставниот 
суд. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 13 февруари 
1985 година донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 
член 15 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука судот ја донесе во состав: претседател 
на судот д-р Васил Гривчев и судиите: Божидар Булато-
виќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван 
Франко, Славко Кухар, Радко Мочивник, Воислав Ракиќ, 
Мустафа Сефо, Милосав Стијовиќ, Јаким Спировски, д-р 
Јосиф Трајковиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У бр. 241/84 
13 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 10 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИТЕ ОД 
СОЛИДАРНОСТ И НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЛИДАРНА 
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕН-
ТАР „Д-Р М(ЈМЧИЛО КАТАНИЌ" ОД ГОРНИ МИЛА-

НОВАЦ ОД 9 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА 
1. Со оспорената одредба на член 10 од Правилникот 

се утврдува различно вреднување на работниот стаж ос-
тварен во организацијата во која работи работникот и на 
работниот стаж остварен надвор од таа организација. 
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2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 
февруари 1985 година, врз основа на член 375 од Уставот 
на СФРЈ и член 32 Од Деловникот на Уставниот суд на Ју-
гославија, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува член 10 од Правилникот за критериуми-

те, условите и начинот на распределба на становите од со-
лидарност и на средствата за солидарна станбена изград-
ба на Работната заедница Заеднички служби на медицин-
скиот центар „Д-р Момчило Катаниќ" од Горни Милано-
вац од 9 декември 1982 година. 

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на 
Уставниот суд на Југославија У. бр. 249/81 од 11 јули 1983 
година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/83. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавен оспорениот самоупра-
вен општ акт. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судиите: д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, 
д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар 
Фира, Мустафа Сефо, Душан Штрбац, Иван Франко, Во-
ислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 46/83 
13 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Упатството за доставување на 
известувања за цените заради следење, објавено во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/85, се поткрала долунаве-
дената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУ-

ВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 
1. Во точка 1 во подгрупа 011724 во колона 4 пред 

зборот: „електронски" треба да се додадат испуштените 
зборови: „електрични и". 

Од Сојузниот завод за цени, Белград, 20 март 1985 го-
дина. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

205. Закон за измени и дополненија на Законот за 
стопанските престапи 601 

206. Закон за измени и дополненија на Законот за 
прекршоците со кои се повредуваат сојузните 
прописи 605 

207. Закон за измени и дополненија на Законот за 
кривичната постапка 608 

208. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци 615 
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Страна 

209. Уредба за измена на Уредбата за условите под 
кои општествени правни лица можат да корис-
тат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат 
странски железници во меѓународниот желез-
нички сообраќај - 615 

210. Одлука за измени на Одлуката за распоредување 
на девизите утврдени за потребите на органите 
на федерацијата и за потребите на остварување-
то на правата и должностите на федерацијата за 
1985 година " 616 

211. Одлука за заштитната цена за шеќерната репка 
од родот на 1985 година 616 

212. Одлука за заштитните цени за волна за 1985 го-
дина - 617 

213. Одлука за заштитната цена за пченка од родот 
на 1985 година -- - - 617 

214. Одлука за заштитните цени за пченица од родот 
на 1985 година 618 

215. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од 
родот на 1985 година 618 

216. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и 
маслодајна репка од родот на 1985 година 619 

217. Одлука за заштитна цена на суровиот тутун од 
родот на 1985 година 619 

218. Одлука за заштитните цени на суровиниог па-
мук од родот на 1985 година 619 

219. Одлука за заштитните цени на добиток за 1985 
година 620 

220. Одлука за заштитна цена на млекото за 1985 го-
дина 621 

221. Правилник за содржината на одделни позиции 
во обрасците на периодичната пресметка и на 
завршната сметка, за начинот на доставување на 
периодичната пресметка и на завршната сметка 
и за податоците и документацијата што се до-
ставуваат кон периодичната пресметка и за-
вршната сметка за организациите на здружен 
труд - -- 622 

222. Правилник за дополнение на Правилникот за 
хигиенската исправност на водата што служи за 
јавно снабдување на населението како вода за 
пиење или за производство на животни намир-
ници наменети за продажба 623 

Страна 

223. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и провоз 
преку територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на живи свињи, 
производи, суровини и отпадоци по потекло од 
свињи од Кралството Белгија - - 623 

224. Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за податоците' што работната организација, 
преку чија жиро-сметка основните организации 
на здружен труд односно работните заедници 
располагаат со средствата со кои управуваат, ги 
обезбедува и доставува до Службата на општес-
твеното книговодство, месечно, заради обезбеду-
вање на општествена евиденција и вршење на 
информативно-аналитички работи 624 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата од 
член 41 став 5 на Законот за мерните единици и 
мерилата 624 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите на чл. 
11, 41, 73 и 78 ст. 2 и 3 од Законот за игрите на 
среќа и на забавни игри 625 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 53 од Правилникот за решавање на станбе-
ните потреби на работниците на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Градиз - Механо-
сервис", во состав на Работната организација 
„Неимар - Нови Сад" во Нови Сад од мај 1980 
година, и на одредбата на член 51 од Правилни-
кот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците на истата основна организација на 
здружен труд од октомври 1983 година 626 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите од член 
15 на Законот за плаќањата во конвертибилни 
девизи 626 

Одлука за оценување на уставноста на член 10 од 
Правилникот за критериумите, условите и начи-
нот на распределба на становите од солидар-
ност на средствата за солидарна станбена из-
градба на Работната заедница Заеднички служби 
на Медицинскиот центар „Д-р Момчило Ката-
ниќ" од Горни Милановац од 9 декември 1982 
година 627 

Исправка на Упатството за доставување на известу-
вања за цените заради следење 627 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. 


