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Врз основа на членот 28 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за воените судови („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 54/67), Законодавно-правна-
та комисија на Сојузната скупштина на својата сед-
ница од 3 ноември 1969 година го утврди долу из-
ложениот пречистен текст на Законот за воените 
судови. 

Пречистениот текст на Законот за воените су-
дови го опфаќа Законот за воените судови („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 7/65) и неговите измени и 
дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 54/67, во кои е означено времето на влегувањето 
во сила на тој закон и на неговите измени и допол-
ненија. 

ПР бр. 632/67 
3 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузната скуп-

штина, 
д -р Леон Гершковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

(Пречистен текст) 
Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воените судови се специјализирани судови за 

судење кривични дела на воени лица и определени 
кривични дела на други лица, како и за одлучува-
ње за други правни работи што се однесуваат на 
спорови во врска со службата во Југословенската 
народна армија. 

Воените судови ја вршат судската функци ја во 
единствениот судски систем на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 2 
Воените судови се независни во вршењето на 

судската функци ја и судат врз основа на Уставот и 
законите. 

Член 3 
Воените судови ги следат и ги проучуваат од-

носите и појавите забележени во својата работа 
а особено оние што се од интерес за народната од-
брана, за остварувањето на правата на воените лица 
и за законитоста на работата на воените органи. 

Во воените судови се проучуваат и прашањата 
од интерес за уедначувањето на судската практи-
ка и за правилната примена на законот. 

Врз основа на своите забележувања и проу-
чувања на прашањата, воените судови им ставаат 
предлози на воените органи заради преземање мер-
ки за сузбивање и отстранување на општествено 

опасните и штетни појави и за зацврстување на 
законитоста. 

Воените судови за примената на законите и за 
проблемите на својата работа го известуваат в р -
ховниот командант. 

Член 4 
Работата на воените судови е јавна. 
Јавноста на судската работа се обезбедува осо-

бено со јавно расправување пред судот, со давање 
известувања за текот на судската постапка, под у с -
ловите утврдени со закон, со известување на воените 
органи за работата на воените судови и со објаву-
вање на поважните судски одлуки. 

Законот определува во кои случаи заради чу -
вање на воена или друга тајна, заштита на мо-
ралот, во интерес на малолетник, или заради з а -
штита на други посебни интереси на општестве-
ната заедница може да се исклучи јавноста на ра-
справувањето пред воениот суд. 

Член 5 
Воени судови се: 
1) воените судови од прв степен, 
2) Врховниот воен суд. 

Член б 
Воените судови: 
1) судат за кривични дела што ќе ги сторат 

воени лица, а во случаите предвидени со овој за -
кон и за определени кривични дела што ќе ги сто-
рат невоени лица; 

2) судат спорови за надоместок на штета што 
ќе и ја сторот на федерацијата воени лица или 
граѓански лица на служба во Југословенската на -
родна армија во врска со вршењето на службата, 
како и за барање на федерацијата за надоместок 
на износот што е исплатен поради незаконита р а -
бота на тие лица; 

3) одлучуваат во управни спорови против уп-
равни акти на воени органи; 

4) вршат и други работи определени со закон. 

Член 7 
Воените судови им судат на невоени лица за 

следните кривични дела предвидени во Кривичниот 
законик, и тоа: 

1) за дело од членот 100, -ако е во врска со де-
лото поткопување на воената и одбранбената си-
ла на државата ; 

2) за дело од членот 102; 
3) за дело од членот 104; 
4) за дела од чл. 105 и 105а, ако податоците се 

однесуваат на народната одбрана; 
5) за дела од чл. 111 и 113; 
6) за дела од чл. 114 и 115, ако се во прашање 

воени објекти; 
7) за дело од членот 117, ако е во прашање 

вршење кривични дела од членот 100 кога е во 
прашање поткопување на воената и одбранбената 
сила на државата и чл. 102, 114 и 115, ако се во 
прашање воени објекти; 
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8) за дела од чл. 249 до 254 и од чл. 255 до 
258, 322 и 323, ако предмет на делото е оружје, му-
ниција или експлозив што служат за потребите на 
народната одбрана; 

9) за кривични дела против оружените сили 
(чл. 327 до 362 од Кривичниот законик). 

На граѓански лица на служба во Југословен-
ската народна армија воени судови им судат и за 
кривични дела сторени во вршењето на службата 
или во врска со службата. 

На воени заробеници воените судови им судат 
за сите кривични дела што ќе ги сторат како вое-
ни заробеници, како и за кривичните дела против 
човечноста и меѓународното право (чл. 124 до 134 
од Кривичниот законик). 

Член 8 
Ако воено и невоено лице извршиле кривично 

дело како соизвршители или како соучесници, а за 
судење на невоено лице е надлежен суд од општа 
надлежност, тој суд ќе му суди и на военото лице. 

АКО при извршување на кривично дело од стра-
на на воено и невоено лице, едното од нив се поја-
вува како прикривач (член 265 од Кривичниот за-
коник) или како помагач на сторителот по извр-
шувањето на кривичното дело (член 281 од Криви-
чниот законик), или ако не го пријавило подгот-
вувањето на кривичното дело (член 279 од Кривич-
ниот законик), извршувањето на кривичното дело 
или сторителот (член 280 од Кривичниот законик) 
— за судење е надлежен воениот суд или судот од 
општа надлежност кој е надлежен за сторителот 
на кривичното дело. 

Член 9 
Ако невоено лице сторило кривични дела од 

надлежноста на воениот суд и на судот од општа 
надлежност, за судење на тие дела е надлежен 
воениот суд. 

Ако поради кривично дело навреда помеѓу во-
ено и невоено лице е поднесена приватна тужба и 
противтужба за судење по противтужбата е над-
лежен судот на кој му е поднесена тужбата. 

Член 10 
Ако до влегувањето на обвинителниот акт во 

правна сила, односно до предавањето на обвинител-
ниот предлог или на приватната тужба до воениот 
суд, на обвинетиот му престанало својството на вое-
но лице, или службата на граѓанско лице на служба 
во Југословенската народна армија, а не се во 
прашање кривични дела од членот 7 став 1 од овој 
закон, за судење е надлежен судот од општа над-
лежност. 

По исклучок од одредбите на претходниот став 
воениот суд ќе му суди на лице отпуштено од "Ју-
гословенската народна армија ако кривичното де-
ло е сторено заедно со воено лице. 

Член 11 
Советите на воените судови се составени од 

или укине само надлежниот воен суд во постапка-
та што е определена со закон. 

Во кои случаи Врховниот суд на Југославија 
одлучува по правни средства против одлуките на 
Врховниот воен суд се определува со закон. 

Член 12 
Воените судови судат во совети. 
Во определени работи од надлежноста на вое-

ниот суд од прв степен суди судија поединец на тој 
суд. 

Член 13 
Советите на воените судови се составени од 

судии или од судии и судии-поротници. 
На судскиот совет претседава судија. 

Член 14 
Како воено лице, во смисла на овој закон, се 

смета: 
1) војник на служење на воениот рок; 
2) питомец на воено училиште; 
3) активен подофицер, офицер или воен служ-

беник; 
4) лице од резервниот состав додека како во-

ен обврзник се наоѓа на воена должност; 
5) граѓанско лице што врши определена воена 

должност. 

Г л а в а II 
ВОЕНИ СУДОВИ И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Воени судови од прв степен 

Член 15 
Воените судови од прв степен се основаат за 

определена воена територија или при одделни во-
ени единици и установи. 

Основањето, укинувањето, седиштето и тери-
торијата на воените судови од прв степен ги оп-
ределува врховниот командант на оружените сили. 

Член 16 
Во работите од надлежноста на воените судови, 

воените судови од прв степен: 
1) одлучуваат во прв степен во кривични пред-

мети и во спорови за надоместок на штета што ќе 
ја сторат воени лица или граѓански лица на слу-
жба во Југословенската народна армија во врска 
со вршењето на службата; 

2) спроведуваат истрага; 
3) решаваат за жалбите против решенијата на 

воен истражен судија; 
4) решаваат за приговорот против обвинителен 

акт; 
5) вршат и други работи кои со закон им се 

ставени во надлежност. 

Член 17 
Воените судови од прв степен судат во совети 

составени од еден судија и двајца судии-поротни-
ци, а за кривични дела за кои во законот е пред-
видена казна строг затвор од 15 години или поте-
шка казна — во совети составени од двајца судии 
и тројца судии-поротници. 

За кривични дела за кои според членот 18 од 
Законикот за кривичната постапка е стварно над-
лежен судија на општински суд како поединец суди 
судија на воен суд од прв степен како поединец. 

Кога воениот суд одлучува вон главниот претрес, 
советот е составен од тројца судии. 

Член 18 
Кога воениот суд од прв степен суди: 
1) во кривични работи на војници подофице-

ри или воени службеници од XII до VII класа, еден 
судија-поротник мора да биде активен подофицер 
или воен службеник од XII до VIII класа, а дру-
гите судии-поротници офицери или воени служ-
беници од VII до I класа; 

2) во кривични работи на офицери или воени 
службеници од VII до I класа, судиите-поротници 
мораат да бидат офицери или воени службеници 
од VII до I класа, со тоа што најмалку еден член 
на советот мора да има иста функција или чин 
односно класа што Л одговара на функцијата или 
чинот односно класата на обвинетиот; 

3) во кривични работи на невоени лица суди-
ите-поротници мораат да бидат офицери или вое-
ни службеници од VII до I класа; 
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4) во кривични работи против малолетници су-
диите-поротници мораат да бидат офицери или род-
ени службеници од VII до I класа кои имаат ис-
куство во воспитувањето на малолетници; 

5) во кривични работи во кои одговараат по-
веќе лица, судиите-поротници се определуваат спо-
ред чинот односно рангот на обвинетиот кој има 
највисок чин односно ранг, а ако покрај војник 
или подофицер или воен службеник од XII до VIII 
класа одговара и невоено лице, судиите-поротници 
се определуваат како за судење на невоено лице; 

6) во спорови за надоместок на штета еден су-
диза-поротник мора да биде активно воено лице од 
соодветната служба. 

Член 19 
Воениот суд од прв степен поведува иницијатива 

кај Врховниот воен суд заради давање предлог за 
поведување постапка за оценување на уставноста 
или законитоста, ако при одлучувањето по оддел-
но прашање во текот на постапката смета дека 
законот што треба да се примени не е во соглас-
ност со Уставот на Југославија. 

Во таков случај воениот суд од прв степен е 
должен да застане со постапката додека не прими 
известување од Врховниот воен суд дека ОВОЈ не-
ма да предложи поведување постапка за оценува-
ње на уставноста или законитоста. Ако Врховниот 
воен суд предложил поведување постапка за оце-
нување на уставноста или законитоста, воениот суд 
од прв степен не може да ја продоложи постапка-
та додека Уставниот суд на Југославија не донесе 
одлука по повод на овој предлог. 

2. Врховниот воен суд 

Член 20 
Врховниот воен суд обезбедува единствена при-

мена на законите од страна на воените судови од 
прв степен. 

Член 21 
Во работите од надлежноста на воените судови 

Врховниот воен суд: 
1) одлучува по жалбите против одлуките на 

воените судови од прв степен; 
2) одлучува за барањето за заштита на зако-

нитоста против правосилните одлуки на воените 
судови од прв степен; 

3) одлучува за барањето за вонредно ублажу-
вање на казна; 

4) одлучува во прв степен во управни споро-
ви против управни акти на воени органи; 

5) ги решава судирањата на надлежностите по-
меѓу воените судови од прв степен; 

6) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со сојузен закон. 

Член 22 
Врховниот воен суд може да бара од воените 

судови од прв степен податоци во врска со при-
мената на законите, за проблемите што се јавуваат 
во судењето, како и други податоци што се по-
требни за проучување на одделни прашања што 
се јавуваат во работата. 

Член 23 
Советите на Врховниот воен суд можат при 

доставувањето на одлуката во врска со правниот 
лек, да му укажат на воениот суд од прв сте-
пен на недостатоците во судењето забележени при 
решавањето по правниот лек. 

Ако овие недостатоци се појавуваат кај повеќе 
судови или ако забележените недостатоци се од по-
големо значење, Врховниот воен суд може на сите 
или на некои судови од прв степен да им укаже на 
овие недостатоци. 

Правните сфаќања изразени во забелешките 
на Врховниот воен суд односно неговите совети не 
се задолжителни за воените судови од прв стени. 

,Член 24 ,Ј ' I 
Кога Врховниот воен суд одлучува по жалби-

те против пресудите на воените судови од прв сте-
пен донесени во кривичната постапка или по жалби-
те против решенијата за примена на мерката за без-
бедност упатување во завод за душевно болни лица 
или друг завод за чување или лекување, или за 
барање за заштита на законитоста или за вонред-
но ублажување на казна, советот е составен од 
двајца судии и тројца судии-поротници. 

Кога Врховниот воен суд одлучува по жалбите 
против пресудите на воените судови од прв степен 
донесени во споровите за надоместок на штета, или 
кога одлучува за управни спорови, советот е соста-
вен од тројца судии. 

Кога Врховниот воен суд одлучува во другите 
случаи советот е составен од тројца судии. 

Член 25 
Врховниот воен суд на општа седница: 
1) одлучува за ставањето на предлог до Уста-

вниот суд на Југославија за поведување постапка 
за оценување на уставноста или законитоста на 
прописи или други општи акти, било самиот да 
дал иницијатива за тоа, било иницијативата да по-
текна л а од воен суд од прв степен; 

2) ги утврдува, врз основа на проучувањето на 
односите и појавите забележени во својата работа, 
предлозите што ќе им се стават на воените органи 
за преземање мерки заради сузбивање и отстрану-
вање на општествено опасните и штетни појави и 
за зацврстување на законитоста; 

3) дава мислење за потребата од донесување 
или измена на закони и прописи што се од инте-
рес за народната одбрана или што се однесуваат 
на Југословенската народна армија; 

4) ги утврдува начелните ставови по праша-
њата од значење за единствената примена на за-
коните од страна на воените судови; 

5) донесува правила за своето внатрешно ра-
ботење и за работењето на воените судови од прв 
степен; 

6) донесува свој годишен распоред на работите; 
7) врши и други работи определени со сојузен 

закон. 
Начелните ставови усвоени на општа седница 

се задолжителни за сите совети на Врховниот воен 
суд и можат да се изменат само на општа седница. 

Врховниот воен суд го известува Врховниот 
суд на Југославија за начелните ставови усвоени 
на општа седница. 

Член 26 
Општата седница на Врховниот воен суд ја со-

чинуваат претседателот и сите судии на тој суд. 
Општата седница на Врховниот воен суд ја 

свикува и нејзината работа ја раководи претседа-
телот на Врховниот воен суд. 

За полноважно одлучување на општата седница 
е потребно присуство од најмалку две третини од 
судиите на врховниот воен суд. Одлуките се доне-
суваат со мнозинство на гласовите од сите судии 
на Врховниот воен суд. 

Член 27 
Ако Врховниот воен суд не ја прифати иници-

јативата од воениот суд од прв степен која се од-
несува на оценување на согласноста на закон со 
Уставот на Југославија, тој ќе го извести за тоа 
Врховниот суд на Југославија. 

Член 28 
Во Врховниот воен суд се води евиденција на 

податоците за односите и појавите забележени во 
работата на судовите, како и евиденција на суд-
ската практика, 
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Г л а в а III 

СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВОЕНИТЕ 
СУДОВИ 

1. Назначување и разрешување 

Член 29 
Судиите и судиите-поротници на воените су-

дови ги назначува и ги разрешува од должност 
врховниот командант на оружените сили. 

Член 30 
За судија на воен суд од прв степен може да 

биде назначен офицер на правна служба кој е 
дипломиран правник и кој положил испит за чин 
на мајор на правна служба или правосуден испит. 

За судија на Врховниот воен суд може да биде 
назначен судија на воен суд од прв степен кој на 
таа должност се наоѓал најмалку три години, како 
и офицер на правна служба кој како дипломиран 
правник поминал во работа на правни работи нај-
малку пет години и кои стекнале потребно искуство 
за вршење на функцијата судија на Врховниот 
воен суд. 

Член 31 
Судиите се назначуваат на време од четири го-

дини. По истекот на тоа време тие можат да бидат 
повторно назначени. 

Судиите-поротници се назначуваат на време од 
две години од редовите на офицерите, подофице-
рите и воерште службеници. 

Член 32 
Пред стапувањето на должност судиите и су-

диите-поротници ја даваат оваа свечена изјава: 
„Изјавувам дека во својата работа ќе се при-

држувам кон Уставот и законите, дека должноста 
на судија ќе ја вршам совесно и непристрасно и де-
ка ќе го штитам поредокот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија." 

Судиите и судиите-поротници на воените су-
дови ја даваат изјавата пред најстариот коман-
дант на територијата на судот односно пред коман-
дантот на воената единица или установа при која 
е основан судот. Судиите и судиите-поротници на 
Врховниот воен суд ја даваат изјавата пред вр-
ховниот командант на оружените сили или пред 
старешината што тој ќе го определи. 

2. Права и должности 
Член 33 

Судија и судија-поротник не можат да се по-
викуваат на одговорност за мислење и даден глас 
во вршењето на судиската функција. 

Злоупотребите и повредите на судиската дол-
жност повлекуваат кривична одгово-рност предви-
дена со закон. 

Член 34 
Судија и судија-поротник не можат да бидат 

ставени во притвор поради кривично дело сторено 
во вршењето на судиската должност без одобрение 
од врховниот командант на оружените сили. 

Член 35 
Судијата на воен суд ја врши должноста на су-

дија како редовна должност. 

Член 36 
На судијата-поротник му припаѓа надоместок 

на трошоците сторени поради вршењето на судис-
ката должност. Овој надоместок може да се опре-
дели и во паушален износ. 

Поблиски прописи за надоместокот на трошо-
ците поради вршењето на должноста на судија-
-поротник донесува државниот секретар за народ-
на одбрана., 

Член 37 
Судија на воен суд од прв степен може да би-

де привремено упатен на работа во друг воен суд 
од прв степен, но најдолго за 6 месеци во текот на 
една година. 

Решението за привремено упатување на работа 
го донесува претседателот на Врховниот воен суд. 

Привремено упатување на работа во друг суд 
се врши само кога поради важни причини доаѓа 
во прашање можноста за редовно вршење на ра-
ботите во тој суд. 

Член 38 
Судија и судија-поротник не можат да з^чес-

твуваат во одлучувањето ако постојат причини по-
ради кои според законот мораат да се изземат. Тие 
се должни да ги соопштат овие причини штом ќе 
дознаат за нив. 

Член 39 
Судија ќе биде отстранет од должноста ако про-

тив него подигнатиот обвинителен акт добил правна 
сила или додека се наоѓа во притвор поради извр-
шување на кривично дело. 

Судија може да биде отстранет од должноста 
ако е ставен предлог за негово разрешување по-
ради тоа што е осуден за кривично дело или што 
извршил потешка повреда на судиската должност 
односно на угледот на судиската служба. 

Предлогот за отстранување од должноста во 
случајот од ставот 2 на овој член го дава за суди-
ите и претседателите на воените судови од прв 
степен и за судиите на Врховниот воен суд — прет-
седателот на Врховниот воен суд, а за претседателот 
на Врховниот воен суд — државниот секретар за 
народна одбрана. 

Одлуката за отстранување од должноста во слу-
чајот од ставот 1 на овој член ја донесува за су-
диите претседателот на воениот суд, за претседа-
телите на воените судови од прв степен — прет-
седателот на Врховниот воен суд, а за претседета-
лот на Врховниот воен суд - врховниот командант 
на оружените сили. 

Одлуката за отстранување од должноста во слу-
чајот од ставот 2 на овој член ја донесува врхов-
ниот командант на оружените сили. 

Член 40 
Ако против судија-поротник е поведена кри-

вична постапка за извршено кривично дело, од-
носно ако е поведена постапка за негово разрешу-
вање поради тоа што неуредно ја врши судиската 
должност, претседателот на судот нема да го по-
викува на вршење на судиската должност додека не 
се заврши дисциплинската или кривичната постап-
ка односно постапката за разрешување. 

Член 41 
Судијата може да биде разрешен од должноста 

на свое барање или ако е со одлука на надлежни-
от орган намален бројот на судиите во судот. 

Судијата ќе биде разрешен од должноста ако 
се утврди дека немал услови да биде назначен за 
судија (член 30), ако биде осуден на казна зат-
вор над шест месеци или поблага казна за криви-
чно дело кое го прави недостоен за вршење на 
судиската должност, ако се утврди дека извршил 
потешка повреда на судиската должност односно 
на угледот на судиската служба или дека со своја-
та работа покажал дека не е способен за вршење 
на судиската должност. 

Судијата се смета разрешен од судиската дол-
жност ако биде укинат судот во кој е назначен. 
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Член 42 
Судија-поротник ќе биде разрешен од долж-

носта: 
1) ако самиот побара да биде разрешен; 
2) ако се утврди дека е неспособен за вршење 

на судиската должност; 
3) ако се утврди дека неуредно ја врши суди-

ската должност. 

Член 43 
Одредбите од Законот за Југословенската на-

родна армија за односите во службата, за правата, 
должностите и одговорностите на воените лица, 
важат и за судиите на воените судови ако со ОВОЈ 
закон не е определено поинаку. 

4 Г л а в а IV 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ И СУДИСКИ ПРИ-
ПРАВНИЦИ ВО ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член. 44 
Во Врховниот воен суд можат да се назначу-

ваат стручни соработници кои вршат определени 
стручни работи. 

Член 45 
За стручен соработник може да биде назначен 

офицер со чин капетан од I класа или повисок, кој 
е дипломиран правник и кој положил испит за чин 
на мајор на правна или правосуден испит. 

Стручните соработници учествуваат во проучу-
вањето на правните прашања, изработуваат нацрти 
на судски одлуки, а може да им се довери и водење 
на евиденција на судската практика. 

Член 46 
Во воени судови од прв степен поминуваат при-

правнички стаж воени лица дипломирани правници 
заради стекнување на потребна практика. За време 
на приправничкиот стаж тие лица се распоредуваат 
на сите работи во судот за да стекнат практика во 
сите области на судската работа. 

Поблиски прописи за приправничкиот стаж до-
несува државниот секретар за народна одбрана. 

Член 47 
Стручните соработници се назначуваат според 

прописите за назначувањето на воените лица. 

Г л а в а V 

СУДСКА УПРАВА 

Член 48 
Судската управа обезбедува услови за работе-

ње на воените судови. 
Работите на судската управа ги раководат др-

жавниот секретар за народна одбрана и претседате-
лот на судот. 

Член 49 
Во делокругот на судската управа што ја рако-

води државниот секретар за народна одбрана спаѓа 
решавањето на кадровските, материјалните и фи-
нансиските прашања, од кои зависи работата на^ 
судот. 

Член 50 
Во делокругот на судската управа што ја ра-

ководи претседателот на судот спаѓа организира-
њето и контролата на внатрешното работење во су-
дот, извршувањето на претсметката на приходите 
и расходите и другите работи со кои се обезбеду-
ваат услови за редовната работа на судот. 

Член 51 
Надзор над работата на судската управа што ја 

раководи претседателот на судот врши државниот 
секретар за народна одбрана. 

Член 52 
Правилата за внатрешното работење (судски 

деловник) на воените судови содржат: одредби за 
распоредот на работите во судот, за начинот на во-
дењето на судските уписници и други помошни 
книги, за работењето на судската писарница, за 
формата на судските покани и други обрасци, за 
постапувањето со судските списи, за повикување-
то и распоредот на судиите-поротници, за назначу-
вањето на постојаните судски вештаци, за матери-
јалното и паричното работење како и одредби за 
други технички прашања во врска со внатрешното 
работење во судовите. 

Член 53 
На почетокот на годината во секој воен суд со 

распоредот на работите се определува кои работи 
ќе вршат одделни судии и службеници во судот. 

Распоредот на работите во Врховниот воен суд' 
се донесува на општа седница, а во воените судови 
од прв степен распоредот на работите го донесува 
претседателот на судот во спогодба со судиите. 

Распоредот на работите може во текот на годи-
ната да се менува н^ начинот предвиден во ставот 
2 од овој член. 

Судија на воен суд од прв степен што е незадо-
волен со распоредот на работите може да вложи 
приговор, за кој одлучува претседателот на Врхов-
ниот воен суд. 

Член 54 
Секој воен суд има свој службен назив. 
На зградата во која се наоѓа воен суд мора да 

биде истакнат натпис кој содржи назив на судот. 
Секој воен суд има свој печат, кој содржи на-

зив на судот и грб на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Г л а в а VI 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА КРИВИЧНАТА ПОС-
ТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

1. Применување на Законикот за кривичната 
постапка 
Член 55 

Во кривичната постапка пред воените судови се 
применуваат одредбите од Законикот за кривичната 
постапка, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Работите и овластувањата определени со Зако-
никот за кривичната постапка ги вршат, и тоа: 

1) работите и овластувањата на општинските и 
окружните судови како првостепени — воените су-
дови од прв степен; 

2) работите и овластувањата на второстепените 
и врховните судови — Врховниот воен суд; 

3) работите и овластувањата на органите на вна-
трешните работи — органите на воената безбедност 
во рамките на пропишаниот им делокруг на рабо-
тата и органите на воената полиција; 

4) работите и овластувањата на јавните обвини-
тели — воените обвинители односно воениот обви-
нител на Југословенската народна армија. 

Член 56 
При одлучувањето за кривичните дела од над-

лежноста на општинскиот суд воените судови од 
прв степен ги применуваат одредбите од Законикот 
за кривичната постапка што се однесуваат на пос-
тапката пред општинскиот суд. 

Врховниот воен суд не одржува претрес кога 
одлучува по жалба. 
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Член 57 
Ако Врховниот воен суд, како второстепен суд, 

изрекол смртна казна или казна строг затвор во 
траење од 20 години или ако потврдил пресуда на 
воен суд од прв степен со која е изречена таква 
казна, против пресудата на Врховниот воен суд мо-
же да му се изјави жалба на Врховниот суд на Ју-
гославија. 

2. Воени обвинители 
Член 58 

За кривичните дела од надлежноста на воените 
судови за кои се гони по службена должност, ов-
ластени обвинители се: воен обвинител и воениот 
обвинител на Југословенската народна армија. 

Пред Врховниот воен суд и Врховниот суд на 
Југославија е надлежен да постапува само воениот 
обвинител на Југословенската народна армија. 

3. Бранител 
Член 59 

Во постапката пред воените судови обвинетиот 
може да има бранител. 

Вон од случаите на задолжителна одбрана од 
членот 69 на Законикот За кривичната постапка, на 
обвинетиот војник мора да му се обезбеди бранител 
на претресот пред воен суд од прв степен и кога 
обвинетиот тоа го бара. 

Бранител на обвинетиот може да биде адвокат, 
воен бранител или друго активно воено лице кое 
е дипломиран правник и е способно на обвинетиот 
да му даде помош во одбраната. 

Ако во текот на постапката би можело да дојде 
до откривање на воена тајна што може да има те-
шки последици за безбедноста на земјата, обвине-
тиот може да избира бранител само помеѓу воените 
бранители или други активни воени лица од ста-
вот 3 на овој член. Одлука за тоа донесува во ис-
трагата воениот истражен судија, во подготвувањето 
на главниот претрес — претседателот на советот, а 
на главниот претрес — советот. 

Против решението на воениот истражен судија и 
претседателот на советот донесено во смисла на 
ставот 4 од овој член може да му се изјави жалба 
на советот на воениот суд, а против решението на 
советот на воениот суд може да му се изјави жалба 
на Врховниот воен суд. 

Член 60 
Воените бранители ги назначува и ги разрешува 

од должноста Врховниот командант на оружените 
сили. 

Член 61 
За воен бранител може да биде назначен офи-

цер на правна служба кој е дипломиран правник 
и кој положил испит за чин на мајор на правна служ-
ба или правосуден испит. 

Воен бранител го брани обвинетиот кога е, во 
смисла на членот 59 став 4 на овој закон, исклучена 
одбраната од страна на адвокат, а не зел за брани-
тел друго воено лице од членот 59 став 3 на овој 
закон. 

Судот може да определи воен бранител да го 
брани обвинетиот кој во случај на задолжителна 
одбрана не си земе бранител, како и да го брани 
обвинетиот војник, кој вон од случаите на задол-
жителна одбрана, бара бранител во смисла на чле-
нот 59 став 2 од овој закон. 

4. Месна надлежност 
Член 62 

За судење е месно надлежен воениот суд од прв 
степен на чие подрачје се наоѓа воената единица, 
установа или претпријатие на кое му припаѓа об-

винетиот или е запослен во него, односно судот што 
е основан при воената единица или установа на 
која ЌЕ припаѓа обвинетиот. 

Ако обвинетиот по извршеното кривично дело 
е преместен или откомандуван во друга воена еди-
ница, установа или претпријатие^ за судење е над-
лежен воениот суд ,од прв степен кој бил надлежен 
за судење во времето на извршувањето на криви-
чното дело. По исклучок, советот на Врховниот во-
ен суд може на предлог од воениот обвинител на 
Југословенската народна армија, да определи на 
обвинетиот во тој случај да му суди судот што е за 
него надлежен во времето на поведувањето на пос-
тапката. 

Член 63 
За судење на невоено лице месната надлежност 

на воениот суд се определува според одредбите од 
Законикот за кривичната постапка. Ако во случа-
ите наведени во членот 7 на овој закон, за судење 
е надлежен воен суд, месно е надлежен судот што 
е надлежен да му суди на воено лице. 

Член 64 
Ако во извршувањето на кривично дело учест-

вувале повеќе лица (^извршители, соучесници, 
прикривачи, лица што му помагале на сторителот 
по извршувањето на кривичното дело, како и лица 
што не го пријавиле приготвувањето на кривичното 
дело, извршувањето на кривичното дело ИЛЈ̂  сто-
рителот) а за судење се надлежни разни воени су-
дови, или ако повеќе лица учествувале во вршење-
то на кривични дела, советот на Врховниот воен 
суд, на предлог од воениот обвинител на Југосло-
венската народна армија, ќе определи кој воен суд 
од прв степен ќе ја спроведе постапка. 

5. Истрага 

Член 65 
Истрагата ја спроведува воен истражен судија. 

Член 66 
Секој претпоставен воен старешина е должен да 

преземе мерки сторителот на кривично дело за кое 
се гони по службена должност да не се сокрие или 
не избега, да се сочуваат трагите на кривичното дело 
и предметите што можат да послужат како доказ, 
како и да се соберат сите известувања што би мо-
желе да бидат од корист за успешното водење на 
постапката. За сето стореното воениот старешина 
е должен да го извести воениот обвинител непосред-
но или преку повисокиот старешина. 

Член 67 
Наредбата да се доведе присилно обвинетиот 

ја издава воениот суд односно воениот истражен су-
дија. 

Наредбата за доведување ја извршува за воено 
лице неговата претпоставена команда односно упра-
ва, а за невоено лице — органот на внатрешните ра-
боти. 

6. Притвор 

Член 68 
Притвор против воено лице или граѓанско лице 

на служба во Југословенската народна армија за 
кривични дела од надлежноста на воените судови, 
може да определи воениот истражен судија. 

За кривичните дела од надлежноста на судот од 
општа надлежност притвор против воено лице или 
граѓанско лице на служба во Југословенската На-
родна армија може да определи под условите од 
Законикот за кривичната постапка истражниот су-
дија на окружниот или општинскиот суд. 
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Член 69 
Притвор против невоени лица за кривични дела 

од надлежноста на воените судови може да опреде-
ли воениот истражен судија. 

Член 70 
Секој воен старешина на положба командир на 

чета, на него рамна или повисока положба и овла-
стените службени лица можат да лишат од слобода 
воено лице затечено на извршување кривично дело 
за кое се гони по службена должност, ако постои 
опасност од бегство или ако тоа би ги загрозувало 
животите или други важни добра. 

Воениот старешина и овластеното службено лице 
од ставот 1 на овој член, должни се военото лице 
што го лишиле од слобода веднаш, со извештај за 
извршувањето на кривичното дело и за причините 
поради кои го лишиле од слобода, да му го предадат 
на воениот истражен судија или на најблиската во-
ена единица односно установа, која веднаш ќе го 
спроведе до надлежниот воен истражен судија. Ако 
воениот старешина или овластеното службено лице 
тоа не може да го стори, мора веднаш да го извести 
воениот истражен судија или најблиската воена еди-
ница или установа која лицето лишено од слобода 
веднаш ќе го преземе и без одлагање ќе го спро-
веде до надлежниот воен истражен судија. 

Член 71 
Решение за продолжување на притвор над три 

месеци донесува советот на Врховниот воен суд. 

7. Давање на правна помош 
Член 72 

Воените судови се должни едни на други да си 
укажуваат правна помош. 

Воените судови се должни да им укажуваат 
правна помош на судовите од општа надлежност и 
на другите судови. 

Сите државни органи се должни да им укажу-
ваат помош на воените судови. 

Член 73 
Ако во текот на истрагата треба како сведок 

да се сослуша невоено лице, сослушувањето може 
да се изврши преку истражниот судија на окружен 
или општински суд на чие подрачје се наоѓа све-
докот. 

Ако на главниот претрес се дознае дека повика-
ниот сведок или вештак кој порано не е сослушан 
не може да дојде пред судот, или доаѓањето му е 
значително отежнато, советот може, ако смета дека 
неговиот исказ е важен, да нареди да го сослуша вон 
главниот претрес претседателот на советот или су-
дија член на советот, или сослушувањето да се из-
врши преку истражниот судија на окружниот или 
општинскиот суд на чие подрачје сведокот односно 
вештакот се наоѓа. 
8. Барање за надоместок на штета поради неоправ-
дана осуда или неосновано лишување од слобода 

Член 74 
Барањето за надоместок на штета поради нео-

правдана осуда или неосновано лишување од сло-
бода, под условите определени во Законикот за кри-
вичната постапка, му се поднесува на Државниот 
секретаријат за народна одбрана заради постигање 
спогодба за постоење на штета како и за видот и 
височината на надоместокот. 

Ако за барањето за надоместок на штета не биде 
постигната спогодба или ако во рок од еден месец 
од денот на приемот на барањето Државниот секре-
таријат за народна одбрана не му достави решение 
на овластеното лице, тоа има право своето барање 
за надоместок на штетата да му го постави на Вр-
ховниот воегѓ суд. 

Решението со кое се определува надоместок на 
штета Врховниот воен суд му го доставува со сите 
списи на Државниот секретаријат за народна од-
брана заради исплата на определениот надоместок. 

Против решението на Врховниот воен суд за 
определување надоместок на штета може да му се 
изјави жалба на Врховниот суд на Југославија во 
рок од 8 дена од денот на доставувањето на реше-
нието. 

Г л а в а VII 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАП-
КА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член 75 
Во процесната постапка пред воените судови од 

прв степен ќе се применуваат одредбите од Законот 
за процесната постапка, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Работите и овластувањата што се определени со 
Законот за процесната постапка ги вршат, и тоа: 

1) работите и овластувањата на општинските и 
окружните судови како првостепени судови — вое-
ните судови од прв степен; 

2) работите и овластувањата на врховните судо-
ви и второстепените судови — Врховниот воен суд. 

Пред воените судови нема да се применуваат 
одредбите од Законот за процесната постапка за рас-
правата пред второстепениот суд и за ревизијата. 

Член 76 
Судија поединец на воен суд од прв степен ги 

суди споровите за имотноправните барања за кои 
според членот 27 од Законот за процесната постапка 
е определена стварна надлежност на судијата пое-
динец на општинскиот суд. 

Г л а в а VIII 

ПОСТАПКА ВО УПРАВНИТЕ СПОРОВИ ПРЕД 
ВРХОВНИОТ ВОЕН СУД 

Член 77 
Управен спор против управните акти на воени 

органи се поведува пред Врховниот воен суд. 

Член 78 
За водење на управен спор пред Врховниот во-

ен суд и за постапката на тој суд во управните спо-
рови, важат одредбите од Законот за управните 
спорови, ако со овој закон не е пропишано поинаку. 

Член 79 
Ако со управен акт на воен орган е повреден 

законот во корист на странка, управниот спор пред 
Врховниот воен суд го поведува воениот обвинител 
на Југословенската народна армија. 

Г л а в а IX 

БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА 

Член 80 
Против правосилните одлуки на воените судо-

ви од прв степен во кривичната или процесната 
постапка со кои е повреден законот, а по кои Вр-
ховниот воен суд не решавал по повод на правниот 
лек, воениот обвинител на Југословенската народна 
армија може да подигне барање за заштита на за-
конитоста пред Врховниот воен суд. 
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Против правосилните одлуки на Врховниот воен 
суд во кривична или процесна постапка со кои е 
повреден законот, воениот обвинител на Југословен-
ската народна армија може да подигне барање за 
заштита на законитоста пред Врховниот суд на Ју-
гославија. 

Г л а в а X 

ВОЕНА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА 

Член 81 
Се основа Воена стопанска арбитража при Др-

жавниот секретаријат за народна одбрана (во по-
натамошниот текст: Воена стопанска арбитража), 
како постојан избран суд. 

Член 82 
Воената стопанска арбитража е независна во 

својата работа, а одлуките ги донесува врз основа на 
закон. 

Воената стопанска арбитража суди спорови и 
врз основа на узанси, освен ако странките ја исклу-
чиле нивната примена или ако законот наредува 
примена на законската одредба. 

Член 83 
Претседателот на Воената стопанска арбитража 

го именува државниот секретар за народна одбрана, 
за период од две години. 

Арбитрите ги избираат странките во спор од 
листата што за секоја година однапред ја утврдува 
државниот секретар за народна одбрана. 

Член 84 
Надлежноста на Воената стопанска арбитража 

се заснова со писмена спогодба (арбитражна клау-
зула) помеѓу странките. Оваа спогодба може да се 
склучи како во поглед на определен спор, така и во 
поглед на идните спорови кои можат да произлезат 
од определен правен однос. 

Член 85 
Надлежноста на Воената стопанска арбитража 

може да се договори само за решавање на следните 
стопански и други имотни спорови: 

1) од меѓусебните односи на работните органи-
зации што произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија; 

2) од меѓусебните односи на работните органР1-
зации што произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија и на федерацијата 
во врска со работењето на воените единици и ус-
танови; 

3) од односите на федерацијата во врска со ра-
ботењето на воените единици и установи со други 
работни огранизации кога предметот на спорот се 
однесува на работите од интерес за народната од-
брана; 

4) од односите на работните организации што 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија со други работни органи-
зации кога предметот на спорот се однесува на ра-
ботите од интерес за народната одбрана.. 

Член 86 
Воената стопанска арбитража одлучува во совет 

составен од претседател и двајца арбитри. 

Член 87 
Одлуките на Воената стопанска арбитража се 

Конески и против нив не може да се изјави жалба. 
Тие имаат сила на правосилни судски одлуки. 

Тужба за поништување на одлуки на Воената 
Стопанска арбитража може да му се поднесе на Вр-
ховниот стопански суд ако е писмената спогодба за 
надлежноста на Воената стопанска арбитража 

склучена противно на одредбите од овој закон, ка-
ко и од причините и во роковите под кои може да 
се бара поништување на пресуда на избран суд 
според Законот за процесната постапка. 

Член 88 
Општ надзор над административното и матери-

јалното работење на Воената стопанска арбитража 
врши Државниот секретаријат за народна одбрана, 
кој ги обезбедува и материјалните средства потребни 
за нејзината работа. 

Член 89 
Правилата за внатрешната организација и ра-

ботата на Воената стопанска арбитража ги донесу-
ва Воената стопанска арбитража во пленум со 
претходна согласност од државниот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 90 
Во постапката пред Воената стопанска арбитра-

жа согласно се применуваат одредбите од Законот 
за процесната постапка кои се однесуваат на пос-
тапката пред стопанските судови, ако со правилата 
за организацијата и работата на Воената стопанска 
арбитража не е пропишана друга постапка. 

Воената стопанска арбитража го спроведува из-
вршувањето на своите одлуки во согласност со 
правните правила и прописи за извршување. 

Член 91 
Височината на трошоците што се плаќаат во 

постапката пред Воената стопанска арбитража, ка-
ко и износите на наградите и надоместоците на ар-
битрите за работата во Воената стопанска арбитража 
се утврдуваат со правилата од членот 89 на овој 
закон. 

Г л а в а XI 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 92 
Според досегашните прописи положениот испит 

за чин на капетан на правна служба или за повисок 
чин се изедначува во поглед на правата од овој за-
кон со положениот испит за чин на мајор на правна 
служба. 

Член 93 
Лицата кои како дипломирани правници пет 

^ години работеле на правни работи во Југословен-
ската народна армија или во граѓанство и положи-
ле испит за чин на капетан или за повисок чин на 
офицер на правна служба, се изедначуваат во пог-
лед на правата со лицата што положиле судиски или 
адвокатски испит. 

Член 94 
Офицерите на правна служба кои на 25 февру-

ари 1965 година како ден на влегувањето во сила 
на Законот за воените судови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/66) се затекнат на должноста на судии, 
остануваат на таа должност шест месеци по влегу-
вањето во сила на тој закон. 

Нови назначувања во смисла на одредбите од 
Законот за воените судови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/65) ќе се извршат во рок од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на тој закон. 

Член. 95 
Предметите што на 25 февруари 1965 годиш, ка-

ко ден на влегувањето во сила на Законот за во-
ените судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65) 
ќе се затекнат во работа кај Воената стопанска ар-
битража при Државниот секретаријат за народна 
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одбрана, ќе се решат според дотогашните прописи 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на тој закон. 

Воената стопанска арбитража почнува со работа 
по истекот на 30 дена од 25 февруари 1965 година 
како ден на влегувањето во сила на Законот за вое-
ните судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65). 

Член 96 
Со 25 февруари 1965 година, како ден на влегу-

вањето во сила на Законот за воените судови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), престана да 
важи Законот за воените судови од 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/54). 

605. 

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 ст. 2 
и членот 35 од Законот за формирањето и опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот из-
вршен совет донесува ^ 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛО-

ВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

Член 1 
Во Уредбата за формирањето на продавните це-

ни според условите на пазарот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/67, 31/67, 7/68 и 14/68) во членот 1 став 
1 на крајот на точката 80 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат седум нови 
точки, кои гласат: 

„81) целулоза од сите видови; 
82) дрвесина; 
83) хартија од сите видови (за пишување, пе-

чатење и др.), освен цигарска хартија; 
84) натрон-хартија и картон; 
85) натрон-вреќи; 
86) картон од сите видови; 
87) лепенка од сите видови." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 174 
19 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

606. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 
1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и 
членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 
54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел од 

Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66. 45/66. 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 
13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 
22/69, 24/69 и 27/69) во колоната 6 се вршат следните 
измени, и тоа: 

Шифра од 
Номен-

клатурата 
на СИТ 

Во секторот 6 — Изработени про-
изводи класификувани претежно 

според материјалот 

155 641-- 1 0 - 1 0 Хартија ротациона РК" ЛБ 
170 641-50-20 Картон машински, 

дрвен и полуфин ЛЕО^ ЛБ 
171 641--50-30 Картон машински 

бездрвен ЛЕО^ ЛБ 
172 641 -50-40 Картон дуплекс и 

мултиплекс ЛБО" ЛБ 
186 641 -93-20 Картон бранест ЛБО^ ЛБ 
203 641 -95-95 Хартија и картон 

хромни и шарени ЛБО" ЛБ 
204 641 -95-99 ХартиЈа и картон 

импрегнирани ЛБО" ЛБ' 

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

Р. п. бр. 175 
19 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Митја Рибичич, с. р. 

607. 

Врз основа на членот 20 став 3 и членот 25 став 
2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69 и 27/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКИТЕ СТОПИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за зголемување на царинските 
стопи за увоз на определени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/68) во точката 1 во одредбата 
под 3 по зборовите: „48 16 точ. 1 и 2," се додаваат 
зборовите: „освен за натрон-вреќи,". 

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

Р п бр. 176 
19 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Наименување 
Поранешна 
кратенка за 
стоковниот 
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608. 

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со чле-
нот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното рабо-
тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69 и 50/69) и точката 1 од Одлуката за 
постапката за утврдувањето и распределбата на сто-
ковните контингенти односно на девизните контин-
генти за увоз на стоки во 1969 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/68), С О Ј У З Н И О Т извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1969 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1969 година' („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/69 и 12/69) во точката 2 во редниот број 31 а во 
колоната 5 бројот: „70.000" се заменува со бројот: 
„150.000". 

2. Увоз на производите од точката 1 на оваа од-
лука може да се врши до 31 март 1970 година. 

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

Р. п. бр. 177 
19 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

609. 

Врз основа на членот 131 став 1 и членот 164 
од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ УВЕРЕНИ-
ЈА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ОПРЕДЕЛЕНА СТОКА 

КОЈА СЕ УВЕЗУВА 

1. Стопанските организации што увезуваат сто-
ки од ставот 2 на оваа точка се должни во купопро-
дажниот договор да предвидат обврска на странски-
от продавач да прибави од надлежниот орган на 
својата земја уверение дека стоката што ја извезува 
е произведена во таа земја, заверено по потреба, од 
југословенското конзуларно претставништво во таа 
земја. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се приме-
нува на увозот на следните стоки: 

Шифра 
од Но-

менкла-
Ѕ а турата на 

Н а и м е н у в а њ е 

СИТ 

1 666-50-10 Порцелански садови 
2 696-03-30 Ножиња за бричење, готови 

3 697-11-20 Печки на гас, масло или шпиритус 
4 697-11-30 Шпорети (неелектрични) 
5 697-т21-10 Садови емајлирани 

1 2 

6 697-21-30 
7 697-23-10 
8 714-10-10 

9 714-10-20 
10 714-10-50 

11 714-20-30 

12 714-20-40 
13 724-10-10 
14 724-10-20 

15 724-20-10 
16 724-20-20 
17 724-20-30 
18 725-01-10 
19 725-01-50 
20 725-02-10 
21 725-02-20 

22 725-03-10 
23 725-03-60 
24 725-04-10 
25 725-05-00 
26 725-05-10 
27 725-05-20 

28 725-05-50 
29 725-05-81 
30 729-11-10 
31 729-20-11 
32 729-20-12 
33 812-42-20 
34 861-50-20 
35 864-11-10 

36 864-11-20 

37 864-11-30 

38 864-11-40 
39 864-11-50 
40 891-11-10 
41 891-11-20 
42 891-11-30 
43 894-23-10 
44 895-21-10 
45 895-23-10 

Садови неемајлирани 
Садови од алуминиум 
Пишувачки машини канцелариски 
стандардни 
Пишувачки машини портабл 
Пишувачки машини електрични и 
специјални 
Книговодствени машин-и пишувачки, 
со тотализатор 
Регистар каси 
Телевизиски приемници 
Телевизиски приемници со радио или 
со грамофонски уреди 
Радио-приемници 
Транзисторски радио-приемници 
Радио-грамофони 
Фрижидери 
Фрижидери во делови за монтажа 
Машини за перење рубелини 
Машини за перење и сушење рубе-
лини 
Шмукалки на прав^ 
Воденици за кафе куќни, електрични 
Апарати за бричење, електрични 
Шпорети електрични 
Греј алки за простории, електрични 
Бојлери и други електрични греј алки 
за вода 
Пегли електрични 
Апарати за сушење коса 
Батерии електрични примарни 
Сијалици за напон до 20 V 
Сијалици за напон над 20 V 
Светилки ѕидни (лустери) 
Кино-камери 
Часовници џебни од благородни ме-
тали 
Часовници рачни од благородни ме-
тали 
Часовници рачни (штоперици) со ав-
томатско навивање или со календар 
Часовници џебни други 
Часовници рачни други 
Грамофони 
Магнетофони 
Диктафони 
Играчки со механизам 
Налив-пера 
Моливи 

Уверението за потеклото на стоките од ставот t 
на оваа точка стопанските организации се должни 
да го поднесат со царинската декларација при уво-
зот на стоките. 

2. Ако стопанската организација при увозот на 
стоките не поднесе уверение за потеклото на сто-
ките или ако поднесеното уверение не и одговара на 
фактичната состојба и на потеклото на стоките, ца-
ринарницата ќе постапи според одредбите на точ-
ката 6а од Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 
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11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 
22/69, 24/69 и 27/69). 

3. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на работите на увозот на стоки што се склучени и 
и се пријавени на банката до денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба. 

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

П. бр. 9014 
14 ноември 1969 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Борис Шнудерл, с. р. 

За број преле- З а должина на воздушниот пат за 
тувања во те- едно прелетување 
кот на месецот од 301 до 650 km над 650 km 

од 16 до 20 100% од надо- 95% од надо-
местокот од ст. месток од ст. 1 
1 и 2 на оваа и 2 на оваа 

точка точка 
од 21 до 31 950/о 85% 
од 32 до 45 85% 75% 
од 46 до 55 75% 65% 
од 56 до 65 65% 55% 
над 65 60% 50% 

За број слету- З а должина на воздушниот пат 
вања во те- за едно прелетување 
кот на месецот од 301 до 650 km над 650 km 

од 8 до 16 65% од надо- 55% од надо-
местокот од то- местокот од то-
чката 2 ев 1 чката 2 ст. 1 

и 2 и 2 
од 17 до 24 55% tt 45% 
од 25 до 32 40% П 30% „ 
над 32 25% л 15% 

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

610. 

Врз основа на членот 117 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр, 12/65), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
директорот на Сојузната управа за цивилна воз-
душна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТО -
КОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШ-

НИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воз-
духоплови во воздушниот простор на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65, 34/66, 2/68 и 
38/68) во точката 2 ставот 3 се менува и гласи: 

„Надоместокот за услуги дадени на воздухопло-
вите од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат на 
еден превезуван, ако тие извршат определен број 
прелетувања во текот на еден месец и поминат оп-
ределен број километри воздушен пат при едно пре-
летување, изнесува,'1 и тоа: 

Бр. 09-4438/3 
21 ноември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

цивилна воздушна 
пловидба, 

БатриЌ Јовановиќ, с. р. 

611. 

Врз основа на членот 45 став 3 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии, директорот на Сојузната управа за цивилна воз-
душна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА 

ВОЗДУХОПЛОВ 

1. За извршен преглед на југословенски воздухо-
плов се плаќаат надоместоци, зависно од видот на 
воздухопловот и видот на прегледот, во следните из-
носи: 

Вид на воздухопловот 
Вид на прегледот 

О с но- Редо- БОН-
БОН вен реден 

2. Во точката 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„4. Надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа 

наредба за услуги дадени на воздухоплови што ја 
прелетуваат Југославија без слетување, а кои му 
припаѓаат на ист превезуван чии воздухоплови во 
редовниот сообраќај ќе извршат определен број сле-
тувања на југословенски аеродроми во текот на 
еден месец и ако при секое прелетување без слету-
вање ќе поминат определен број километри возду-
шен пат, изнесува, и тоа: 

1) млазен и елисо-млазен по- Динари 
веќемоторен воздухоплов 
во јавниот сообраќај 20.000 10.000 

2) клипен повеќемоторен воз-
духоплов во јавниот со-
обраќај 10.000 

3) млазен и елисо-млазен по-
веќемоторен воздухоплов 
кој служи за работа за 
стопански цели 

4) повеќемоторен клипен воз-
духоплов КОЈ слулѕи за ра-
бота за стопански цели 

5) едномоторен воздухоплов 
кој служи за работа за 
стопански цели 3 ООО 

6) едномоторен спортски воз-
духоплов 1.000 

7) воздухопловна едрилица 1.000 

5.000 

5.000 2.500 

10.0G0 5.000 2.500 

5.000 2.500 1.250 

1.500 1.000 

300 
150 

500 
500 

2. Ако вонреден преглед на воздухоплов се вр-
ши на барање на носителот на правото за корис-
тење, сопственикот или капетанот на воздухоплов, 
надвор од домицилот на овластениот орган, патните 
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трошоци настан-ати во врска со вршењето на прег-
лед ќе бода!' посебно засметана а според важеч-
ките прописи. 

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

Бр. 09-4439/3 
21 ноември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 
за цивилна воздушна 

пловидба, 
Батриќ Јовановиќ, с. р. 

612. 

Врз основа на точката 3 став 5 од Одлуката за 
гарантираните цени на добитокот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/69), директорот на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО И ИСПОРАКАТА НА СВИЊИ И 

ГОВЕДА 

1. Работните организации кои во периодот од 1 
јануари 1970 година до 31 декември 1972 година 
произведуваат и тој ат свињи и говеда сами или во 
кооперација со индивидуални производители можат 
договорите за призводството и испораката на сви-
њите и говедата да ги регистрираат почнувајќи од 15 
ноември до 31 декември 1969 година во Сојузната 
дирекција 'за резерви на прехранбени производи (во 
понатамошниот текст: Дирекцијата), односно во Фон-
дот за унапредување на извозот на добиток и до-
биточни производи (во понатамошниот текст: 
Фондот). 

Дирекцијата ќе ги регистрира договорите за про-
изводството и испораката на оние количини свињи 
и говеда што произлегуваат од општествено органи-
зирано производство а кои не се договорени за ис-
порака преку Фондот, ако за тие количини работ-
ните организации, поединечно или преку свои делов-
ни здруженија, ќе постават писмено барање за ре-
гистрација на договорите и ако кон барањето при-
ложат договор за производство и испорака. 

Фондот ќе ги регистрира договорите за произ-
водство и испорака на оние количини свињи и го-
веда што се испорачуваат преку Фондот, ако работ-
ните организации поединечно или преку своите де-
ловни здруженија постават писмено барање за ре-
гистрација на договорите и ако кон барањето при-
ложат договор за производство и испорака. 

Регистрирање и дополнение на договорите за 
1971 и 1972 година може да се врши секоја година. 

Дирекцијата односно Фондот се долнени да П 
издадат на работната организација потврда за ко-
личините на свињите и говедата од регистрираните 
договори. 

2 За регистрирањето на договорите од точката 1 
став 3 на оваа наредба Фондот е должен да и до-
стави извештај на Дирекцијата до 15 јануари теков-
ната година за изминатата година. 

3 Барањето за преземањето на свињите и гове-
дата од точката 3 став 1 од Одлуката за гарантира-
ните цени н,а добитокот, работните организации се 
должни да и го поднесат на Дирекцијата најдоцна 
30 дена пред договорениот рок на испораката за го-
ведата, а 20 дена за испораката на свињите. 

Испораката на свињите и говедата по поднесе-
ното барање од ставот 1 на оваа точка се врши по 
писмена диспозиција на Дирекцијата. 

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

Бр. 04-1/9 
17 ноември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени 

производи, 
Марко Узелац, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за дополне-
нија на Законот за девизното работење, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/69, се поткраднала 
долу наведената грешка, та, врз основа на членот 
250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Во членот 3 став 2 наместо бројот и знакот: 
„20W треба да стојат бројот и знакот: „309/о". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 21 ноември 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/69, се поткраднала долу наведената 
грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Де-
ловникот на Сојузната скупштина, се дава -

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДА-

НОК НА ПРОМЕТ 

Во членот 2 точка 5), во забелешката под 2, на-
место зборот: „склучена" треба да стои зборот: 
„вклучена". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 21 ноември 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за заеднички елементи на 
шински возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/69, се поткраднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ШИН-

СКИ ВОЗИЛА 

Во точката 1 наместо ознаката: „JUS P.G2.901" 
треба да стои: „JUS P.G2.902". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 17 ноември 1969 година. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА СЕВНИЦА 
ЗА РАБОТЕЊЕТО (СТОПАНИСУВАЊЕТО) СО 
СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ ВО СЛУЧАИТЕ КАДЕ ШТО СО ОД-
ДЕЛНИ СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕ-

НОСТ УПРАВУВААТ ПОВЕЌЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Работничкиот совет на Фабриката на детска 
конфекција „Јутрањска" од Севница и Работнички-
от совет на Претпријатието „Електро" од Цеље му 
поднесоа на Уставниот суд на Југославија предлози 
за поведување постапка заради оценување на зако-
нитоста на Одлуката на Собранието на општината 
Севница за работењето (стопанисувањето) со стан-
бените згради во општествена сопственост во случа-
ите каде што со одделни станови во општествена 
сопственост управуваат повеќе организации („Ура-
дни вестник Деља", бр. 35/66). 

Во наведената одлука е предвидено дека ако со 
одделни станови во една станбена зграда во опште-
ствена сопственост управуваат две или повеќе орга-
низации за стопанисување со станбените згради, тие 
организации спогодбено определуваат која од нив 
ќе управува со таквата зграда во целост. Ако спо-
годба помеѓу тие организации не се постигне во рок 
од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
Одлуката, управувањето со таквата станбена зграда 
во целост го врши организацијата за стопанисува-
ње со станбените згради што ќе ја определи Сове-
тот надлежен за станбените работи на Собранието 
на општината Севница. 

Пропишувањето со станбената зграда во опште-
ствена сопственост да управува само една организа-
ција за стопанисување со станбените згради ја ис-
клучува можноста правото на стопанско работење 
со станбените згради во општествена сопственост да 
се остварува и врз становите како посебни делови 
на односната станбена зграда. 

4 Предлагачите сметаат дека Основниот закон за 
стопанското работење (стопанисувањето) со станбе-
ните згради во општествена сопственост („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 50/68) ја предвидува мож-
носта за самостојно вршење на правото на стопанско 
работење со станбените згради во општествена соп-
ственост врз становите како посебни делови на однос-
ната зграда. Поради тоа предложија да се оцени 
согласноста на цитираниот општински пропис со на-
ведениот сојузен закон. 

Собранието на општината Севница не ги корис-
теше своите права на учесник во постапката и не му 
достави на Судот свој одговор на наводите и пред-
лозите што се во наведените поднесоци содржани, 
ниту го извести Судот дали прописот, чија оцена на 
законитоста се бара во овој предмет, е ставен вон 
сила. 

И. При оценувањето на законитоста на Одлу-
ката Уставниот суд на Југославија го имаше предвид 
пред се фактот дека наведениот сојузен закон не го 
регулирал изречно управувањето со станбените згра-
ди во општествена сопственост кои им „припаѓаат" 
на поголем број општествено-правни даватели на 
станови, односно не ја исклучил можноста за упра-
вувањето на организацијата за стопанисување со 
станбените згради и со становите во општествена 
сопственост како посебни делови на згради, како што 
е тоа направено во наведенит општински пропис. 

Во одредбите на наведениот сојузен закон се со-
држани определени принципи што се од значење за 
решавање на ова правно прашање. Од одредбата на 
членот 9 став 2 од Основниот закон произлегува 
дека тој закон не поаѓа од принципот на единствено 
и неделиво управување со станбените згради, бидеј-
ќи пропишува неговите одредби што се однесуваат 
на станбените згради во општествена сопственост да 
се однесуваат и на становите во општествена соп-
ственост. 

Во членот 1 од Основниот закон е предвидено 
стопанското работење (стопанисување) со станбените 
згради во општествена сопственост особено да ги оп-
фаќа користењето и одржувањето на станбените 
згради и проширувањето на материјалната основа 
на станбеното стопанство, заради унапредување 
стандардот на живеењето во становите. Според тоа, 
тоа право според својата природа и карактер е имот-
но право. Управувањето со станбените згради во оп-
штествена сопственост од страна на организација за 
стопанисување со станбените згради се сведува, 
главно, на вршење на тоа стопанско работење (сто-
панисување). Поради тоа организацијата за стопани-
сување со станбените згради е овластена да за кори-
сти и одржува станбената зграда, потоа да ја про-
ширува материјалната основа на станбеното стопан-
ство и со тоа да го унапредува стандардот на живе-
ењето во станови. Под тоа право се подразбира и 
правото на собирање и определено користење на 
станарината. Начинот на вршењето на таквите ра-
боти мора да се регулира и согласно членот 9 од 
Уставот на Југославија, според кој самоуправува-
њето во работната организација ги опфаќа правото 
и должноста на работните луѓе тие, покрај другото, 
да одлучуваат за употребата на општествените сред-
ства издвоени за подигање на општествениот стан-
дард во кој спаѓа и живеењето во станови. 

Може да се каже дека наведениот сојузен закон 
им го обезбедил тоа уставно право на работните лу-
ѓе. Во членот 3 на тој закон е предвидено наведено-
то управување со станбените згради во општествена 
сопственост да и припаѓа и на организацијата за 
стопанисување со станбените згради, а во членот 8 
од истиот закон дека како организации за стопа-
нисување со станбените згради се сметаат претпри-
јатијата за стопанисување со станбени згради и еди-
ниците на работните организации за стопанисување 
со станбените згради, како и единиците за стопани-
сување со станбените згради основани според одред-
бите на главата XVIII од Основниот закон за прет-
пријатијата. Според тоа, секоја работна организација 
што има станбени згради, станови и средства за 
станбена изградба може да основе своја единица за 
стопанисување со станбените згради и со тоа да им 
овозможи на своите членови вршење на правото 
на управување односно стопанисување со тие сред-
ства. 

Според оцената на Судот нема ниту практични 
причини за неделивост на правото на управување 
со станбените згради во општествена сопственост. 
Ова поради тоа што сите елементи на тоа право мо-
жат несмеќавано да се вршат и да се остваруваат врз 
деловите на станбени згради, како и врз станбена 
зграда во целост. Правото на користење на стан ка-
ко посебен дел на станбена зграда може исто така 
да се остварува како и правото на користење на 
станбената зграда. Потоа, одложувањето на ста,нбе-
ните згради може исто така да се врши и на делови 
на зграда и на зграда во целост, при евентуално 
применување на принципите предвидени во членот 
1 став 1 и членот 5 став 4 од Законот за сопстве-
носта на делови од згради („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/65 и 57/65), со кои е определено дека посебни 
делови на зграда можат да бидат во општествена 
сопственост, односно дека сопствениците на посебни 
делови се должни да учествуваат во трошоците на 
одржувањето на заедничките делови на зграда сраз-
мерно со вредноста на нивните посебни делови спре-
ма вкупната вредност на целата зграда. 

Уставниот суд на Југославија заклучи дека Ос-
новниот закон за стопанското работење (стопанису-
вање) со станбените згради во општествена соп-
ственост не го содржи принципот на т. нар. недели-
во управување со станбените згради, туку дека пред-
видува одвоено стопанисување на посебни делови 
на зграда од страна на посебни организации, та дека 
наведената одлука што предвидува единствено сто-
панисување со станбените згради, како задолжи-
телен начин на управување, не е во согласност со 
наведениот сојузен закон. 
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IIf. Врз основа па членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на Југославија, по одржаната јавна распра-
ва, Уставниот суд па Југославија 

О д л у ч и 

1 Се попишува Одлуката за работењето (стопа-
нисувањето) со станбените згради во општествена 
сопственост во случаите каде што со одделни ста-
нови во општествена сопственост управуваат по-
веќе организации, што ја донесе Собранието на оп-
штината Севница под број 36-14/66-3 од 24 ноември 
1966 година („Урадни вестник Цсља", бр 35/66). 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ ' и во „Урадни вестник Цеља". 

IV Уставниот суд на Југославија ia донесе оваа 
одлука во состав судии д-р Асен Групче, Шефког 
Магла! ток, Јоже Земљак, Иван Божичевиќ, д-р Иво 
Сунариќ, д-р Јован ѓорѓевиќ и Никола Срзентиќ. 

У бр 496/68 
22 септември 1969 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
судија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени ус-
песи во раководењето со воените единици, во нивното 
зацврстување и оспособување за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Бањац Милоша Ма-
ринко, Цревар Петра Никола, Глишић Милана Чедо, 
Карапанџа Пере Вељко, Крајиновић Стеве Лука, Ма-
с т и овић Ђуре Жарко; 

артилериските полковници: Хлевњак Изидора 
Иван, Мандић Николе Миле; 

потполковникот на оклопни единици: Боснић 
Ђуре Бранко; 

артилерискиот потполковник: Јокић Пере Ду-
шан , 

пешадискиот потполковник: Шаровић Митра 
Саво; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

мајорите на оклопни единици: Андрић Бранка 
Чедомир, Терзија неки Филипа Андон; 

инженерските мајори: Чоловић Видака Коста, 
Милојевић Гаврила Вељко, Вердел Јожефа Стане; 

пешадиските мајори: Лаћарак Николе Лазар, 
Милутиновић Милана Саво, Сматлик Фрање Вицко, 
Ускоковић Крсте Драгиша; 

техничкиот мајор: Омладић Р1вана Милан; 
интендатскиот мајор: Тоскано Ивана Јосип; 

мајорот за врска: Видмар Алојза Милтон; 
техничките капетани I кл.: Цветковик Драгутина 

Миле, Мазалица Милана Ђорђе; 

артилериски^ капетани I кл.: Чехић Ђулаге Ни-
јаз, Дуркалић Богољуба Видосав, Пишћути Винка 
Иво, Узелац Симе Душан; 

капетанот I кл.: на сообраќајна служба: Ђор1?е-
вић Живадипа Благоје; 

пешадиските капетанн I кл : Губеринић Констан-
тина Јован, Јапковић Зарије Радојко, КрњаЈић Ми-
лоша Милан, Крзнанић Ђуре Обрад, Мршуља Стеве 
Васо, Памић Драгутина Мирко, Радовић Илије Ми-
лорад, Стојановић Стојана Добривоје; 

интендантскиот капетан I кл.: Марковић Алек-
сандра Божидар; 

ипженериските капетан!! I кл.: Николовски Ата-
наса Душко, Рендевски Тодора Спасоје; 

капетанот I кл за врска' Павлин Ивана Иван; 
капетаните I кл. на оклопни единици: РадоњиН 

Глише Душан, Узелац Марка Никола; 
пешадиските капетани: Фабинг Јосипа Павао, 

Прашчевић Радована Добрашин; 
инженерискиот капетан: Марковић Радивој а Бу-

јадин; 

за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање исклучи-
телно добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Керкез Јована Бошко, 
Коцијан Ивана Ладо, Михаић Николе Јуре, Молов-
ски Владов Ангел, НеваЈда Јована Мирко, Симиќ 
Веселина Владо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските полковници: Булатовић Николе Во-
ислав , Богуновић Луке Данило, Давидовић Бранка 
Љубо, Грубор Николе Јово, Оковиќ Раде Чедомир, 
Пуцар Стевана Миљкан, Војводин Николе Давид; 

артилерискиот полковник: Лечић Лазара Бла-
гоје; 

инженерискиот полковник: Матејиќ Ивана 
Јован; 

артилериските потполковници: Бањац Јове Јово, 
Радојевић Неше Радоје, Загорац Насте Боро; 

пешадиските потполковници: Добрковић Николе 
Михајло, Филиповић Видака Тихомир, Коневски А-
лексов Методие, Марача Анте Тончи, Медић Илије 
Милош, Савевски Самоила Јован, Шарић Стоке Си-
меон, Трајановски Лазара Трајан, Виленденчић Сте-
ве Јован; 

инженерските потполковници: Ђинђић Милова-
на Боривоје, Родин Серафима Шиме; 

потполковниците на оклопни единици: Милоше-
вић Стевана Ђорђе, Мршић Марка Фране, Петро-
вић Војислава Предраг; 

пешадискиот мајор' Салатиќ Петра Адам; 
пешадискиот капетан I кл.: Зековић Томе Ра-

домир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот мајор: Гајиќ Радомира Бранко; 
артилсрпските капетани I кл.: Колшек Конрада 

Конрад, Стевиќ Станка Станислав; 
техничките капетани I кл.: Лебариќ Јована Звон-

ко, Станиќ Драгомира Момчило; 
капетанот I кл. на финансиска сл.: Милојевић 

Драгослава Томислав; 
пешадискиот капетан I кл.: Новаковиќ Милути-

на Драгољуб; 
пешадиските хапетани: Дениќ Ратомира Драго-

љуб, Михајловиќ Томе Богољуб, Порчиќ Станоја То-
мислав, Радуловиќ Марка Милутин; 
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санитетските капетани: Илић Букашина Боро, 
Радуловић Ђорђа Стојан; 

техничките капетани: Кајгана Милана Ненад, 
Раденковић Живана Милован; 

артилерискиот капетан: Новак Фрање Бранко; 
пешадиските поручници; Чоловић Боре Богољуб, 

Фаркаш Гезе Гезо; 
поручникот на оклопни единици: Јерковић Уро-

ша Раде; 
артилериските поручници: Карић Радивој а Све-

тислав, Лебеда Николе Никола; 
поручникот на АБХ одбрана: Миљковић Вид оса-

ва Војо; 
интендантските поручници: Одаловић Недељка 

Јован, Павшић Лудвика Ангон; 
техничкиот поручник: Стојановић Николов Ва-

сил; 
интенданските потпоручници: Бошковић Митра 

Мирко, Дамјановић Вељка Стеван; 
пешадиските потпоручници: Ћулибрк Влада Ду- . 

шаи, Глигоријевић Бранка Првослав, Илић Чедомира 
Слободан, Јевтић Миљурка Мирослав, Јоцић Бој ина 
Љубисав, Миленковић Живојина Предраг, СтоЈако-
вић Ми лоша Милан, Тодорић Николе Јован; 

техничките потпоручници: Ђукић Станка Радо-
слав, Коцина Ливиј а Ливи, Николић Слободана Ми-
лић, Рашић Јована Јован, Томић Јеврема Владан; 

потпоручниците на оклопни единици: Гарафолић 
Мирослава Жељко, Петровић Радомира Богосав, Ву-
котић Ђорђа Малиша; 

потпоручникот на сообраќајна служба: Ромић И-
лије Милан; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Грнчаревски 
Страхил а Борис; 

инженериските потпоручници: Гвозден Рајка 
Ратко, Стефановски Јордана Илија; 

а р т е р и с к и т е потпоручник: Јањић Јована Ни-
кола, Милојевић Вошка Станко, Савић Србол^уба 
Благоје, Савић Будимира Миливоје, Шујдовић Ву-
косава Верољуб; 

заставникот на финансиска сл.: Благојевић Ми-
ленка Радомир; 

интенданските заставници: Близнаковски Јована 
Васил, Деспотовски Михајле Ангел, Кушевски Ни-
колина Русомир, Обреза Франца Франц, Ровчанин 
Новице Миливоје; 

заставниците на административна сл.: Бошнаков-
ски Мите Ристо, Драмићанин Радована Димитрије, 
Спасојевић Станише Драгољуб, Тасић Јована Сто-
јадин; 

заставниците на сообраќајна служба: Гвозденац 
Бранка Жарко, Лечић Недељка Александар; 

инженерискиот заставник: Краснић Ос.мана 
Исен; 

пешадиските заставници: Мицковски Талев Ђор-
ђе, Мијалковић Радлеава Голуб; 

постариот водник I кл. за врска: Чачков Тоде 
Душан; 

постариот водник I кл. на административна 
служба: Дончевски Мите Санде; 

инженерискиот постар водник I кл.: Лаковски 
Вангел а Илија; 

техничките постари водници I кл.: Милатовић 
Драгише Љубомир, Петровић Радојице Благоје; 

пешадиските постари водници I кл.: Ристовић 
Љубе Арсо, Силјановски Стојана Петар; 

интендантскиот постар водник I кл.: Талевски Ва-
се Александар; 

техничките постари водници: Бошковић Славо-
мира Војин, Лучић Радивој а Васил иј е; 

артилерискиот постар водник: Дубровић Јосипа 
Фрањо; 

пешадискиот постар водник: Тасић Томе Стани-
ол ав; 

воениот сл. VIII кл. на административна сл.: Ки-
хас Љубе Милан.; 

за примерна работа на развивањето полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадиските постари водници: Гајић Анђелка 
Гај о, Скоко Мате Маринко, Змејковски Тренка 
Мирко; 

техничките постари водници: Јелача Николе Пе-
тар, Огњановић Милисава Јован, Пајовић Драгите 
Милан, Стаменковић Александра Радисав; 

артилсрпските постари водници: Петровски Ко-
це Васил, Златановић,Драгољуба Милан; 

постариот водник за врска: Станковић Богдана 
Немања; 

водниците I кл. на оклопни единици: Аранђело-
вић Стојана Станимир, Рајачић Дане Бранко; 

артилерските водници I кл.: Авдић Сумбула Сум-
бул, Гаљак Јарка Жарко, Ковачевић Денка Алек-
сандар, Љубичић Јована Глигорије, Михајловић Ду-
шана Александар, Тутунџић Синана Јусуф; 

техничките водници I кл.: Цвијановић Тодора 
Бранко, Дакић Уроша Миладин, Ја јић Јована Нико-
ла, Милекић Гојка Богдан, Радуловић Милоја Пред-
раг; 

водниците I кл. на АБХ одбрана: Гавриловић 
Гаврила Србољуб, Илеш Јаноша Бела; 

водниците I кл. за врска: Глигић Петра Миле, 
Родић Илије Душан; 

пешадискиот водник I кл.: Марјановић Велизара 
Томислав; 

интенданскиот водник I кл.: Станковић Станоја 
Петар; 

инженерискиот водник I кл.: Шушкало Милана 
Милан; 

техничките водници: Ђокић Петра Слободан, 
Глигорић Светка Мирко, Хаурдић Адема Аго, Мир-
ковић Раде Дане, Штакић Мила Ђуро, Величковиќ 
Драгите Милан, Вучковић Николе Никола; 

водниците на оклопни единици: Јаман Марка 
Дарко, Шапоња Марка Милан; 

артилсрпските водници: Клипа Миланка Раде, 
Згоњанин Симе Боро; 

водниците за врска: Машковић Луке Слободан, 
Вукшан Марка Славко; 

инженериските водници: Станошевић Александ-
ра Милојко, Тодоровић Вучине Богосав; 

пешадиските водници: Шалипуровић Мирка Сла-
вољуб, Вукобрат Воје Бранко; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на вој ирачките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

инженерските водници: Корунић Ивана Виктор, 
Марјанац Бранка Драган, Симјановски Драгов Бо-
ривое, Симовић Раде Бранко; 

Болниците стажисти: Јанчић Душана Мане, Оп-
сеница Ђуре Бранко; 

десетарите Адамовић Богосава Славиша, Цесарец 
Милана Станислав, Давидовић Танасија Димитрије, 
Ердељи Ференца Фрањо, Голуб А лој за Петар, Голу-
бић Стјепана Ивица, Илић Светислава Бранислав, 
Јакић Анте Миле, Јанев Тодора Димитрије Јанев 
Спасов Дончо, Јеркић Тој ана Душан, Јовић Даниле 
Страхиња, К а п е т а н о в а Милана Миодраг, Карас Ј0-
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вана Милутин, Катачић Марка Јосип, Кључар Мате 
Никола, Коренић Ивана Мирослав, Лемић Антуна 
Јосип, Љубомировић Момира Милутин, Матекало 
Милана Здено, Мијајловић Радојице Драган, Нико-
лић Зорана Томислав, Никишић Петра Антун, Пан-
тић Животе Стојан, Пивач Османа Омер, Плавшић 
Крсте Жељко, Свећњак Драгутина Стјепан, Ташиев 
Јожета Јоже, Тодоровић Драгољуба Милован, Тодо-
ровић Живана Срећко; 

разводниците: Максимовић Момчила Радован, 
Митев Васила Иван, Навић Хасана Веѓо, Омерзел 
Славка Јоже; 

војниците: Абдибари СабриТефики,Бокан Рудол, 
фа Стефан, Боршић Ивана Иван, Бркић Вошка Не-
делко, Бувари Илонка Раде, Цоковски Стојана Јован, 
Ћутало Јована ИлиЈа, Феукић Алије Сафет, Хаџић 
Мустафе Хисак, Исмаили СеЈда Абиљ, Јаковлевски 
Накева Бранислав, Јовановић Тадије Милисав, Кал-
мар Имре Имре, Којић Душана Лука, Куртиши Изв-
ира Ферид, Лапања Фердинанда Станислав, Малић 
Бранка Борислав, Мартиновић Јове Мићан, Миливо-
Ѕјевић Раденка Будислав, Муцунски Петра Јован, 
Мулец Јожета Јожеф, Муслии Расима Муса, Окано-
вић Османа Хасо, Павловић Михаела Гвозден, Полић 
Милан Млађен, Предић Мирослава Живадин, Рамић 
Шаћира Осман, Соколовски Санде Јованче, Спахић 
Русте Несиб, Стојић Марка Милан, Стојковски Ан-
дреја Павле, Шумак Ђуре Иван, Тополовец Марка 
Фрањо, Василишин Павла Здравко, Вехабовић Бед-
жије Решад, Вујовић Богдана Милош. 

Бр. 186 
11 ноември 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
на соработка и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЛЕНТА 

д-р Kurt Waldheim, сојузен министер за надвор-
ешни работи; 

д-р Walther Peinsipp, извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Австрија во СФРЈ; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

д-р Heinrich Riesenfeld, генерален конзул на 
Австрија во Љубљана; 

д-р Johann Dengler, генерален конзул на Ав-
стрија во Загреб; 

д-р Alehander Otto извонреден пратеник и опо-
лномоштен министер; 

д-р Franc Schmid, советник на амбасадата; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

д-р Robert Кагаѕ, аташе на Амбасадата; 
Walter Kosta, аташе на Амбасадата; 

за заслуги во развивањето и зацврстувањето на 
пријателските односи меѓу оружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Австрија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковникот Nikolaus Chorinsky, воен и возду-
хопловен аташе на Амбасадата на Австрија; 

за заслуги во извршувањето на доверените за-
дачи што придонесуваат кон пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Австрија 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 
Johann Beutsch, службеник на Амбасадата; 
Franz Klager, службеник на Амбасадата; 
Rudolf Sieberei, технички службеник на Амба-

садата; 
Ernst Herrmann, агент на полицијата; 
Johann Wastl, пом. агент на полицијата. 

Бр. 146 
30 септември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

604. Закон за воените судови (пречистен текст) 1241 
605. Уредба за дополнение на Уредбата за 

формирањето на продавните цени според 
условите на пазарот — — — — — — 1249 

606. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — —1249 

607. Одлука за измена на Одлуката за зголе-
мување на царинските стопи за увоз на 
определени производи — — — — — 1249 

608. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување и распределбата на стоковните и 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1969 година - - - - - - - 1250 

609. Наредба за обврската за прибавување у-
веренија за потеклото на определена стока 
која се увезува — — — — — — — 1250 

610. Наредба за измени на Наредбата за на-
доместокот за водење воздухоплови во 
воздушниот простор на Југославија — — 1251 

611. Наредба за надоместок за извршен пре-
глед на воздухоплов — - - - — — 1251 

612. Наредба за регистрација на договорите за 
производството и испораката на свињи и 
говеда — — - — — — — — — 1252 

Исправка на Законот за дополненија на За-
конот за девизното работење — — — 1252 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет — — — — — — — 1252 

Исправка на Решението за Југословенските 
стандарди за заеднички елементи на шин-
ски возила — — — — — — — — 1252 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Собранието на општината Севница за 
работењето (стопанисувањето) со станбе-
ните згради во општествена сопственост 
во случаите каде што со одделни станови 
оо општествена сопственост управуваат 
повеќе организации — — — — — — 1253 
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