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тите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат, 
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З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ 

КОРИСТАТ 

Г л а в а п р в а 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој закон се уредуваат правата, должнос-
тите и одговорностите на сојузните органи и на ра -
ботниците во работните заедници на сојузните ор-
гани во поглед на средствата во општествена соп-
ственост со кои се користат сојузните органи. 

Член 2 
Средства во општествена сопственост што се 

користат за извршување на задачите и работите 
на сојузните органи (во натамошниот текст: сред-
ства во општествена сопственост), во смисла на 
овој закон, според видот во кој се појавуваат, се: 
предмети, парични средства и материјални права. 

Средства во општествена сопственост, според 
(својата намена се: средствата од кои работниците 
во работната заедница го стекнуваат доходот на 
работната заедница, средствата за материјални тро-
шоци, средствата за опрема и средствата за посебни 
намени. 

Член 3 
Како средства во општествена сопственост, во 

смисла на овој закон, се сметаат и средствата за 
заедничка потрошувачка во работните заедници на 
сојузните органи. 

Член 4 
Во поглед на користењето, управувањето ц 

располагањето со средствата во општествена соп-
ственост се применуваат одредбите на овој закон, 
ако за одделни средства односно за одделни сојуз-
ни органи со сојузен закон не е определено пои-
наку. 

Член 5 
Сојузните органи имаат права, должности и од-

говорности во поглед на користењето, управување-
то и располагањето со средствата во општествена 
сопственост, со кои право на располагање има Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(во натамошниот текст: СФРЈ), утврдени со овој 
закон и со други сојузни закони и прописи. 

Член 6 
Сојузните организации и стручните служби на 

сојузните органи, што имаат својство на општес-
твено правно лице, ги преземаат правните работи 
и другите дејствија во правниот промет на опреде-
лени средства во општествена сопственост од свое 
име и за тие обврски одговараат со тие средства. 

Со сојузниот закон за основање на сојузни ор-
ганизации или со актот за основање на стручни 
служби на сојузните органи со својство на општес-
твено правно лице се определуваат средствата во 
општествена сопственост што тие ги користат за 
вршење на работите и другите дејствија од став 1 
на овој член. 

Член 7 
Под сојузни органи, во смисла на овој зако«, 

се подразбираат: Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата и сојузните организации, Со-
јузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојуз-
ното Јавно правобранителство и Сојузниот совет 
за прекршоци. 

Одредбите на овој закон се применуваат и на 
Советот на федерацијата на Уставниот суд на Ј у -
гославија, на сојузниот општествен правобранител 
на сах\шзгправувањето, на сојузните општествени 
совети и на стручните служби на органите од став 
1 на овој член. 

Член 8 
Сојузните органи ги користат средствата во 

општествена сопственост во согласност со нивната 
намена и со задачите и работите за чие извршува-
њ е тие средства се обезбедени. 
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Сојузните органи се должни своите потреби за 
средства во општествена сопственост да ги п р о п а -
гираат и планираат во согласност со повеќегодиш-
ните програми за модернизација и техничка опре-
меност на сојузните органи. 

Програмите на сојузните органи се утврдуваат 
во согласност со повеќегодишните програми за раз-
вој на техничката база на сојузните органи, со тоа 
што да се овозможи особено типизација, стандар-
дизација, унификација, рационално користење и 
одржување. 

Сојузните органи се должни да обезбедат вни-
мателно и совесно ракување, чување и заштита на 
средствата во општествена сопственост, нивно оп-
штествено и економски целессобразно користење, 
како и уредно и навремено извршување на обврс-
ките што произлегуваат од правата и должностите 
во врска со користењето, управувањето и распола-
гањето со тие средства. 

Член 9 
Сојузните органи меѓусебно соработуваат врз 

програмирањето и планирањето, чувањето, зашти-
тата и користењето на средствата во општествена 
сопственост. Таа соработка сојузните органи ја ос-
тваруваат и со соодветните органи во републиките и 
автономните покраини, како и со соодветните са-
моуправни организации и заедници, со други орга-
низации и здруженија. 

Член 10 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата или со сојузна организација (во натамош-
ниот' текст: функционерот), односно овластеното 
лице во Друг сојузен орган кое има право и дол-
жност на функционер кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација (во 
натамошниот текст: овластениот функционер) се 
грижи за програмирањето, планирањето и приба-
вувањето на средствата во општествена сопстве-
ност, потребни за работа на органот со чија работа 
раководи. 

За законитоста на работата во врска со приба-
вувањето на средствата во општествена сопственост 
и за нивното општествено и економски целесообра-
зно користење, како и за управувањето и распола-
гањето со нив е одговорен функционерот односно 
овластениот функционер. 

За законитото користење на средствата за за-
едничка потрошувачка, во рамките на финансис-
киот план, одговорен е функционерот односно ов-
ластениот функционер. 

Член И 
Во остварувањето на правото на работа, работ-

ниците во работните заедници на сојузните органи 
имаат права, обврски и одговорности внимателно 
да ракуваат, да ги чуваат и штитат средствата во 
општествена сопственост. 

Во остварувањето на самоуправните права и 
должности, работниците во работните заедници на 
сојузните органи покренуваат иницијатива и да-
ваат мислења и предлози до фзгшшиоперот односно 
до овластениот функционер за ефикасно и општес-
твено и економски ц е лесооб раз но користење, чува-
ње, ракување и заштита на средствата во општес-
твена сопственост. 

> Член 12 
Работниците ЕО работните заедници на сојуз-

ните органи одговараат за законитоста на работата 
во врска со користењето, управувањето и распола-
гањето со средствата за заедничка потрошувачка и 
за ефикасното и општествено и економски целесоо-
бразното користење, чување, ракување и заштита 
ва тие средства. 

Член 13 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на организацијата на сојузната управа ги 
врши задачите и работите што се однесуваат на 
правата и должностите на сојузните органи во по-
глед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат, ако со овој или со друг сојузен 
закон не е поинаку уредено. 

С О Ј У З Н И О Т орган на управата надлежен за ра-
ботите на организацијата на сојузната управа во 
вршењето на работите и задачите од став 1 на овој 
член ја следи и анализира состојбата и движење-
то на средствата во општествена сопственост и на-
чинот, формите и методите за современо, ефикасно 
и општествено и економски целесообразно користе-
ње ка тие средства; на Сојузниот извршен совет му 
дава мислење за предлозите на програмите за при-
бавување на определена опрема и на програмите 
за модернизација на определени служби што до 
Сојузниот извршен совет ги поднесуваат други со-
јузни органи; врши надзор над применувањето на 
одредбите од овој закон и од други прописи за ко-
ристењето, управувањето и располагањето со сред-
ствата во општествена сопственост. 

По исклучок, задачите и работите од ст 1. и 2 
на овој член ги вршат: 

1) сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите — во поглед на паричните 
средства обезбедени во буџетот на федерацијата; 

2) сојузниот орган на управата надлежен за 
надворешни работи — ЕО поглед на средствата што 
ги користат дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на СФРЈ во странство и странските ди-
пломатски и конзуларни претставништва во СФРЈ; 

3) Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
— во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што ги користат: тој орган, сојузните органи-
зации во неговиот состав и Југословенската народ-
на армија. 

Член 14 
Потребите на Собранието на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и на Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија за средства во општествена 
сопственост и мерките во врска со прибавувањето, 
користењето, управувањето и располагањето со w e 
средства, ги утврдува Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југос лави] а, односно 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Потребите на другите сојузни органи од член 7 
на овој закон за средства во општествена сопстве-
ност и мерките во врска со прибавувањето, корис-
тењето, управувањето и располагањето со тие сред-
ства ги утврдува Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на предлог од 
Сојузниот извршен совет, ако со сојузен закон не 
е определено поинаку. 

Сојузниот извршен совет презема мерки и врши 
други права и должности во врска со спроведува-
ње на утврдената политика за прибавување користе-
ње, управување и располагање со средствата во оп-
штествена сопственост што ги користат сојузните 
органи на управата и сојузните организации и струч-
ните и други служби на Сојузниот извршен совет, 
се грижи за обезбедувањето на средствата за 
работа на тие органи, организации и служби и ја 
насочува нивната работа, заради усогласено, ефи-
касно и општествено и економски целесообразно ко-
ристење на средствата во општествена сопственост. 

Сојузниот извршен совет ја утврдува методо-
логијата за изработка на програмите за прибавување 
на определени средства, за изработка на програмите 
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за модернизација на определени служби, за изра-
ботка на извештаите за извршувањето на тие про-
грами и содржината на тие извештаи. 

Паричните средства за потребите на сојузните 
органи од член 8 на овој закон се утврдуваат во 
буџетот на федерацијата. 

Член 15 
Сојузното јавно правобранителство презема 

мерки и правни средства заради заштита на права-
та и интересите на СФРЈ во врска со прибавување-
то, користењето и располагањето со средствата во 
општествена сопственост, според одредбите на За-
конот за Сојузното јавно правобранителство, на 
овој закон и на други сојузни прописи. 

Сојузните органи се должни претходно да при-
бават мислење од Сојузното јавно правобранител-
ство за правните работи, за кои тоа е определено со 
сојузен закон или со други сојузни прописи. 

Член 16 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето презема мерки и правни средства во 
согласност со одредбите на Законот за сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето и вр-
ши други со законот утврдени права и должности 
заради остварување на општествена заштита на са-
моуправните права на работните луѓе и на сред-
ствата во општествена сопственост. 

Член 17 
Контрола на прибавувањето, користењето, упра-

вувањето и располагањето со средствата во опште-
ствена сопственост вршат надлежните органи и 
организации во федерацијата, овластени со сојузен 
закон. 

Член 18 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија врши контрола над правилноста на 
извршувањето на буџетот на федерацијата, контро-
ла над периодичните пресметки и на завршните 
сметки на корисниците на буџетот на федерацијата 
и контрола над завршната сметка на буџетот на фе-
дерацијата. 

Службата на општественото книговодство врши 
контрола над законитоста во користењето и распо-
лагањето со средствата во општествена сопственост, 
како и контрола над извршувањето на обврските на 
корисниците на средствата во општествена сопстве-
ност спрема буџетот на федерацијата. 

Контролата од ст. ,1 и 2 на овој член Службата 
на општественото книговодство ја врши врз основа 
на Законот за Службата на општественото книго-
водство и во согласност со тој закон. 

Член 19 
Средствата во општествена сопственост се оси-

гуруваат во согласност со прописите за осигурува-
ње на средствата во општествена сопственост. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои сред-
ства во општествена сопственост мораат да се оси-
гураат. 

Член 20 
Кога федерацијата основа школи, научни и дру-

ги установи (во натамошниот текст: установи) за вр-
шење на работи од интерес за остварувањето на 
своите функции, должна е за извршувањето на тие 
работи да им ги обезбеди потребните средства. 

Со сојузниот закон со кој се основа установата 
од став 1 на овој член може да се пропише оддел-

ни средства во општествена сопственост да можат 
да и се дадат на таа установа на привремено ко-
ристење, како и условите под кои тие средства мо-
жат да и се дадат на таа установа на привремена 
користење. 

Со актот за престанок на вршењето на правата 
и должностите на федерацијата како основач спре-
ма установата од став 1 на овој член ако на таа 
установа и се доделат средства во општествена соп-
ственост на привремено користење се утврдуваат 
сојузните органи врз кои се пренесуваат тие сред-
ства, како и правата и должностите на тие сојузни 
органи во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што се пренесуваат врз нив. 

Член 21 
Во случај на престанок на установата основана 

со сојузен закон за вршење на работите од интерес 
за остварувањето на функциите на федерацијата, 
по намирувањето на обврските во постапката за ре-
довна ликвидација односно за стечај, средствата во 
општествена сопственост што на установата и се 
дадени од буџетот на федерацијата и се враќаат на 
федерацијата. 

Федерацијата може средствата од став 1 на овој 
член да му ги даде на трајно или привремено ко-
ристење на друг сојузен орган, организација однос-
но установа основана за вршење на работите од 
интерес за остварувањето на функциите на федера-
цијата. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно се 
применуваат и врз интересните заедници што ги 
основале сојузните органи. 

Член 22 
Награди и подароци од средствата во опште-

ствена сопственост можат да се даваат само по ис-
клучок и во согласност со сојузниот закон. 

Критериумите и мерилата за доделување награди: 
и подароци од средствата во општествена сопственост 
ќе ги пропишат органите од член 14 на овој закон. 

Награди и подароци од средствата за заедничка 
потрошувачка на работните заедници на сојузните 
органи можат да се даваат во согласност со законот, 
а според основите и мерилата што се утврдени во са-
моуправниот општ акт. 

Г л а в а в т о р а 

СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. Предмети 
1. Заеднички одредби за користењето 

Член 23 
Предметите потребни за работата на сојузните 

органи ги прибавуваат тие органи, со надомест или 
без надомест, врз основа на договор или по друга 
основа. 

За прибавувањето на предметите одлучува фун-
кционерот односно овластениот функционер, во со-
гласност со програмата за прибавување на пред-
мети. 

Предметите што се прибавуваат со надомест мо-
жат да се прибавуваат само во рамките на сред-
ствата предвидени за таа намена во буџетот на фе-
дерацијата. 

Член 24 
Паричните средства обезбедени за прибавување 

на предмети сојузните органи можат да ги здружу-
ваат заради заедничка набавка и користење на 
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предметите, со тоа што односите помеѓу тие органи 
се уредуваат со договор. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува 
функционерот односно овластениот функционер. 

Член <25 
Предметите се прибавуваат со јавно наддавање 

или врз основа на присобрани понуди, а по исклу-
чок со непосредна спогодба. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува видо-
вите на предметите што можат да се прибавуваат со 
непосредна спогодба. 

Член 26 
Договорот за прибавување на неподвижни пред-

мети и опрема се склучува во писмена форма. 
1 Договорот од став 1 на овој член што не е склу-
чен во писмена форма нема правно дејство. 

\ 
| Член 27 

Потписот на функционерот односно на овлас-
тениот функционер на актот за стекнување право 
на располагање на СФРЈ врз недвижност не мора 
да биде заверен од судот или од друг орган, ако 
тој акт служи како основа за запишување на пра-
вото на располагање и другите промени во земјиш-
ните и другите јавни книги и ако потписот е за-
верен со печат на сојузниот орган. 

Член 28 
Ако сојузниот орган поради промена на дело-

кругот, намалување на задачите и работите или 
поради други околности престане да го користи 
предметот, должен е за тоа да го извести органот 
односно службата што ќе ја определи Сојузниот из-
вршен совет. 

Предметот што сојузниот орган како привреме-
но непотребен му го ставил на располагање на ор-
ганот односно на службата од став 1 на овој член, 
тој орган односно служба може да му го даде на 
привремено користење на друг сојузен орган со об-
врска тој предмет уредно да го чува и одржува. 

Сојузниот извршен совет може да реши пред-
метот од став 1 на овој член, со надомест или без 
надомест, да се пренесе односно да му се даде на 
привремено користење на општествено правно 
лице, или со надомест да се отуѓи од општествена 
сопственост, ако тој предмет не можел да се пре-
несе или да му се даде на привремено користење 
на друго општествено правно лице. 

Член 29 
Износот на паричните средства добиен со дава-

ње на привремено користење, пренос или продажба 
на предмети е приход на буџетот на федерацијата. 

Член 30 
Договорот за давање на предмети на привреме-

но користење, за пренос на предметите, за замена на 
предмети и за отуѓување на предмети од опште-
ствена сопственост се склучува во писмена фор-
ма. 

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен 
во писмена форма не произведува правно дејство. 

Член 31 
Одредбите од чл. 22, 23, 25, 26 и од чл., 28 до 30 

ра овој закон согласно се применуваат и врз ма-
теријалните права на сојузните органи. 

2. Земјиште ц 

Член 32 
Како земјиште, во смисла на овој закон, се сме-

та градежното или друго земјиште што служи за 
потребите на сојузните органи* 

Член 33 
Земјиштито се прибавува под условите и на на-

чинот утврден со закон. 
За прибавување на земјиште одлучува органот 

од член 14 на овој закон, за чии потреби земјиште-
то се прибавува. 

Договорот за прибавување на земјиште за по-
требите на сојузниот орган од името на СФРЈ го 
склучува функционерот односно овластениот фун-
кционер. 

Член 34 
Ако земјиштето се прибавува со експроприја-

ција, Сојузното јавно правобранителство, на бара-
ње од сојузниот орган за чии потреби земјиштето 
се експлодира, поднесува предлог за експропри-
2 аци ја до надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина. 

Член 35 
Земјиштето што не му е потребно ниту на едеп 

сојузен орган, се пренесува врз општината на чија 
територија тоа земјиште се наоѓа. 

Ако земјиштето е прибавено со надомест или 
во врска со земјиштето се направени вложувања, 
пренесувањето на земјиштето врз општината се вр-
ши со надомест што му одговара на дадениот на-
домест и на сторените вложувања. 

Ако општината на чија територија се наоѓа зем-
јиштето не. го преземе земјиштето со надо-
мест, таквото земјиште може, со соодветен надо-
мест, да се пренесе врз друго општествено правно 
лице. 

За пренесувањето на земјиштето врз општината 
или врз друго општествено правно лице одлучуваат 
органите од член 14 на овој закон. 

Договорот за пренесување на земјиштето од 
став 1 на овој член од името на СФРЈ го склучува 
функционерот односно овластениот функционер. 

3. Службени згради и простории 

Член 36 
Службени згради и простории, во смисла на 

овој закон, се зградите, деловите од згради и просто-
риите изградени, купени или на друг начин приба-
вени за потребите на сојузните органи (во натамош-
ниот текст: службени простории). 

Член 37 
Потребите на сојузните органи за службени 

простории се утврдуваат со програма. 
Програмата од став 1 на овој член ја утврдува 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на предлог од Сојузниот извршен 
совет. 

Договорот врз основа на кој се врши прибаву-
вање на службени простории го склучува функци-
онерот односно овластениот функционер што за тоа 
ќе го овласти Сојузниот извршен совет, ако со со-
јузен закон не е определено поинаку. 

/ Член 38 
Службените простории прибавени за сојузните 

органи од член 14 на овој закон ги распоредуваат 



Петок, 3 октомври 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈГ Број бб — Страна 1653 

тие органи според критериумите што тие ќе ги ут-
врдат. 

Службените простории дадени на користење на 
сојузен орган на управата односно на сојузна орга-
низација ги распоредува функционерот односно ов-
ластениот функционер. 

Член 39 
Условите и начинот на чувањето, заштитата и 

одржувањето на службените простории ги пропи-
шуваат органите од член 14 на овој закон. 

Член 40 
На службената просторија не можат да се вр-

шат преправки, адаптации или други градежни ра-
боти што не се во согласност со проектот според кој 
е изградена службената просторија. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако со градежните работи од став 1 на овој 
член се придонесува за пофункционално и пораци-
онално користење на службената просторија, овлас-
тениот орган може да го дозволи изведувањето на 
тие работи, под услов и на начин што ќе ги пропи-
ше Сојузниот извршен совет. 

4. Станбени згради, станови и гаражи 

Поим 

Член 41 
Под станбени згради, станови и гаражи, во 

смисла на овој закон, се подразбираат: станбени 
згради, станови и гаражи кои со изградба, купува-
ње, пренос или по друга основа се прибавени за 
потребите на функционерите, овластените функци-
онери, раководните работници и работниците во со-
јузните органи 

Прибавување 

Член 42 
За прибавувањето на. станбени згради, станови 

и гаражи се користат средствата на буџетот на 
федерацијата, определен дел од паричните средства 
од станарината и надоместот за користење на гара-
жите, лични средства на функционерите, овласте-
ните функционери, раководните работници и на 
работници во сојузните органи и други средства 
определени со сојузен закон. 

Член 43 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија донесува единствена програма 
за прибавување на станбени згради, станови и гара-
жи за потребите на сојузните органи, по предлог на 
органот од член 14 на овој закон. 

Деловите на програмите за потребите на орга-
ните од член 14 на овој закон ги предлагаат: 

1) за функционерите, овластените функционери, 
раководните работници и работниците кои ги избира, 
именува односно назначува или дава согласност за 
назначување Собранието на' Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, освен за функцио-
нерите од точка 3 на овој член и за работниците во 
стручните служби на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија — Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија; 

2) за функционерите, овластените функционери 
и раководните работници кои ги именува односно 
назначува Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за работни-
ците во стручните служби на Претседателството на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја — Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

3) за членовите на Сојузниот извршен совет, 
замениците, на сојузните секретари, замениците на 
претседателите на сојузните комитети, овластените 
функционери и раководните работници што ги наз-
начува Сојузниот извршен совет и за работниците 
во сојузните органи, освен за работниците на орга-
ните од точ. 1 и 2 на овој став — Сојузниот 
извршен совет. 

Програмите од став 1 на овој член ги подготву-
ваат соодветни интересни заедници. 

Со програмите од став 1 на овој член се созда-
ваат услови за остварување на кадровската поли-
тика на федерацијата за рамноправна застапеност 
на републиките и соодветна застапеност на автоно-
мните покраини, за подобрување на квалификацио-
ната структура на работниците и подобрување на ус-
ловите на домувањето. 

Со програмите од став 1 на овој член може да 
се предвиди и прибавување на станови за потреби-
те на општествено-политичките организации во ф е -
дерацијата. 

Член 44 
Договорот за прибавување на станбени згради, 

станови и гаражи го склучува соодветната интерес-
на заедница, ако со сојузен закон не е определено 
поинаку. 

Распределба 

Член 45 
Становити гаражи можат да им се доделат на ко-

ристење само на функционери, овластени функци-
онери, раководни работници и на работници вра-
ботени во сојузните органи. 

Станбени простории во станбените згради на-
менети за. домарите на зградите можат * да му се 
дадат само на лицето кое ја врши домарската слу-
жба. 

Член 46 
Распределба на становите и гаражите вршат ор-

ганите од член 14 на овој закон во согласност со 
програмата за станбена изградба и 'со. своите акти, 
ако со сојузен закон тоа право не му е дадено на 
друг сојузен орган, и тоа: 

1) за функционерите овластените функционери, 
раководните работници и работниците кои ги изби-
ра, именува односно назначува или дава согласност 
за назначување Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, освен за функци-
онерите од точка 3 на овој член и за работниците 
во стручните служби на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија — Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија; 

2) за функционерите, овластените функционери, 
раководните работници кои ги именува односно наз-
начува Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и за работниците 
во стручните служби на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
— Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

3) за членовите на Сојузниот извршен совбт, 
замениците на сојузните секретари, замениците на 
претседателите на сојузните комитети, функционе-
рите, и раководните работницр! кои ги назначува 
Сојузниот извршен совет и за сојузните органи за 
потребите на работниците во тие органи, освен за 
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работниците на органите од точ. 1 и 2 на овој став 
г— Сојузниот извршен совет. 

Заради подобрување на кадровската структура 
на работниците во сојузниот орган, органите од 
Член 14 на овој закон можат да го овластат фун-
кционерот односно овластениот функционер, во со-
гласност со критериумите што тие органи ќе ги ут-
врдат, по претходно прибавено мислење од работ-
ната заедница, определен број станови и гаражи не-
посредно да им доделува на работниците на тој ор-
ган. 

Член 47 
Работната заедница на сојузниот орган им дава 

ћа работниците на сојузниот орган на користење 
станови и гаражи доделени за потребите на тој ор-
ган, под условите и на начинот што се утврдени со 
самоуправниот општ акт. 

Користење 

Член 51 
Договорот за користење на став или гаража го 

склучуваат функционерот, овластениот функцио-
нер, раководниот работник односно работникот на 
кого станот односно гаражата му е доделена на 
користење и интересната заедница за домување 
на која и е доверено управувањето со тој стан од-
носно со гаражата. 

Договорот за користење на стан за службени 
потреби го склучуваат функционерот, овластениот 
функционер односно раководниот работник кому 
што станот му е доделен и интересната заедница за 
домување на која и е доверено управувањето со 
тој стан. 

Договорите од ст. 1 и 2 на овој член се склучу-
ваат во писмена форма. 

Член 48 
Правото за давање станови и гаражи на корис-

тење што органите од член 14 на овој закон ги ра-
спределуваат во смисла на член 46 од овој закон 
може со договор да се замени за право за давање 
на користење на испразнет стан и гаража на дру-
го општествено правно лице, ако е тоа потребно 
заради порационално користење на становите и га-
ражите и обезбедување соодветни станови и гаражи 
за функционерите, овластените функционери рако-
водните работници и работниците во сојузните ор-
гани. 

За замената на правото за давање стан или га-
ража на користење одлучуваат органите од член 14 
на овој закон. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува 
'функционерот односно овластениот функционер во 
органот за чиишто потреби се врши замената. Со 
ОБОЈ договор се утврдуваат односите во Ерска со 
таа замена. 

J ' | Стап за службени потреби 1 

(т Член 49 
Под стан за службени потреби, во смисла на 

овој закон, се подразбира стан потполно или делу-
мно наместен кој, заради привремено сместување 
по преземањето на должноста, му се дава на фун-
кционерот, овластениот функционер, односно рако-
водниот работник БО сојузниот орган КОЈ го задр-
жува станарското право на станот што го користел 
во местото на живеењето или кој привремено се 
сместува во таквиот стан, додека не добие стан на 
трајно користење. 

Член 50 ' 
Функционерот, овластениот функционер однос-

но раководниот работник не може да стекне ста-
нарско право на стан за службени потреби. 

По разрешувањето од должноста, ставањето на 
располагање или добивањето стан на трајно ко-
ристење функционерот, овластениот функционер 
односно раководниот работник во сојузниот орган 
е должен да го ослободи службениот стан, и тоа во 
рок од 30 дена од денот на разрешувањето од дол-
жноста, или од денот на вселувањето во друг стан, 
односно најдолго БО рок од една година од денот 
на ставањето на располагање. 

Органите од член 14 на овој закон ги опреде-
луваат функционерите, овластените функционери 
односно раководните работници кои можат да до-
бијат стан за службени потреби* , „ - ^ ^ 

, | Управување i < ; 

Член 52 
Начинот на управувањето со станбените згра-

ди, становите и гаражите, како и правата и долж-
ностите на интересните заедници во врска со упра-
вувањето со тие станбени згради, станови и гара-
жи се врши во согласност со сојузниот закон. 

5. Станбени згради, станови и деловни простории 
за потребите на странските дипломатски и конзу-

ларни претставништва во СФРЈ 

Член 53 
Под станбени згради, станови и деловни прос-

тории за потребите на странските дипломатски и 
конзуларни претставништва во СФРЈ, во смисла 
на овој закон, се подразбираат: станбените згради, 
становите и деловните простории, на кои право на 
располагање има СФРЈ. 

.Сојузниот извршен совет ги определува станбе-
ните згради, становите и делов пите простории што 
служат за намената од став 1 на овој член. 

Член 54 
Паричните средства што од надоместот за ко-

ристењето на објектите од член 53 на овој закон се 
издвојуваат на име амортизација, како и средства-
та што се издвојуваат за изградбата на такви об-
јекти, во смисла на овој закон, се сметаат како 
средства во општествена сопственост. 

Член 55 
Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија донесува програма за при-
бавување и изградба на објектите од член 53 на 
овој закон. 

Член 56 
Сојузниот извршен совет може, на предлог од 

сојузниот орган на управата надлежен за надворе-
шни работи да одлучи објектот од член 53 на овој 
закон, чија потреба за користење ќе престане, да 
го пренесе врз друго општествено правно лице со 
надомест или без надомест или со надомест да се 
отуѓи од средствата во општествена сопственост. 

Договорот за пренос односно за отуѓување на 
објектот од член 53 на овој закон го склучува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за надворешни работи. 

Договорот од. став 2 на овој член склучен спро-
тивно на одредбите на овој член не произведува 
правно- дејство. , 
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Член 57 
Сојузниот извршен совет го уредува начинот 

на организирањето и вршењето на работите во 
врска со објектите од член 53 на овој закон. 

6. Недвижности за посебни намени 

Член 58 
Под недвижности за посебни намени, во смисла 

на овој закон, се подразбираат: земјиште, станбени 
згради, деловни простории и други недвижности 
врз кои СФРЈ има право на располагање, а служат 
за потребите за згрижување на странски државјани 
и на лица без државјанство на кои СФРЈ им дава 
прибежиште. 

Член 59 
Актот за користење, закуп и други права на 

недвижностите од член 58 на овој закон го доне-
сува Сојузниот извршен совет на предлог од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
социјалната заштита. 

7. Средства за репрезентација 

Член 60 
Средства за репрезентација, во смисла на овој 

закон, се недвижните и подвижните предмети на-
менети за потребите на репрезентацијата на сојуз-
ните органи (резиденции, земјишта, згради, сред-
ства за превоз и др.). 

Член 61 
Органите од член 14 на овој закон ги определу-

ваат објектите што се сметаат како средства за ре-
презентација, ги утврдуваат програмите за приба-
вување, изградба и опремување на средствата за 
репрезентација и ги утврдуваат условите и начинот 
на користењето на тие средства. 

Член 62 
Органите од член 14 на овој закон ја утврду-

ваат организацијата на службата за извршување на 
работите на репрезентацијата и начинот на зашти-
тата на средствата за репрезентација. 

8. Средства иа општествениот стандард 

Член 63 
Средства на општествениот стандард, во смисла 

на овој закон, се: рестораните, кујните, бифињата, 
одморалиштата, камповите, спортските и други об-
јекти, прибавени со средства од буџетот на феде-
рацијата, што служат за исхрана и рекреација на 
работниците, раководните работници, функционе-
рите и овластените функционери во сојузните ор-
гани. 

Член 64 
Органите од член 14 на овој закон ги опреде-

луваат, по пријавеното мислење од работните за-
едници, средствата на општествениот стандард, ус-
ловите и начинот на користењето на тие средства и 
службите за вршење на работите во врска со одр-
жувањето и заштитата на тие средства. 

Член 65 
Сојузните органи можат меѓусебно да здружу-

ваат средства на општествениот стандард заради 
нивното општествено и економски целесообразно 
користење. Овие средства сојузните органи можат 
да ги здружуваат и со средства на општествениот 
стандард на други општествени правни лица. 

Органите од член 14 на овој закон ги пропишу-
ваат условите под кои средствата на општествениот? 
стандард можат да се здружуваат 

Средствата на општествениот стандард се здру-« 
жуваат со самоуправна спогодба или со договор. 

За здружувањето на средствата на општестве-
ниот стандард прибавени од средствата на буџетов 
на федерацијата одлучува функционерот односно 
овластениот функционер, по прибавеното мислење 
од работната заедница. 

9. Средства во странство [ Ј 

Член бб 
Земјиштето, зградите, становите, подвижните 

предмети и материјалните права во странство, на 
кои СФРЈ има право на сопственост согласно со 
законодавството на земјата во која тие се наоѓаат, 
се средства во општествена сопственост. 

Паричните средства во странство што ги има 
СФРЈ, во смисла на овој закон, се општествени 
средства. 

Средствата од ст. 1 и 2 на овој член ги корис-
тат дипломатските и конзуларните претставништва 
на СФРЈ во странство и претставништвата на со-
јузните органи во странство за извршување на сво-
ите задачи и работи. 

Член 67 
Прибавувањето, користењето, управувањето и 

располагањето со средствата во странство од член 
бб на овој закон се врши според одредбите на овој 
закон. 

Член 68 
Недвижностите и опремата потребни за работа 

на претставништвата од член 'бб на овој закон се 
прибавуваат во согласност со програмата што ја 
утврдува Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од Сојузи 
ниот извршен совет. 

Член 69 
Договорите за купување земјиште за изградба 

на згради, за изградба и купување на згради, како 
и за замена и закуп на земјиште и згради за по-
требите на претставништвата од член бб на овој 
закон, ги склучува функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за надво-
решни работи. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за надворешни работи може 
да го овласти шефот на дипломатското или на 
конзуларното претставништво на СФРЈ во стран-
ство v да го склучи договорот од став 1 на овој член. 

10. Средства за превоз 

Член 70 
Средства за превоз, во смисла на овој закон, се: 

патничките автомобили, товарните автомобили, ав-
тобусите, воздухопловите, пловните објекти и дру-
ги средства што служат за потребите на превозот 
на сојузните органи. 

Член 71 
Средствата за превоз можат да ги користат 

функционерите, овластените функционери, рако-
водните работници и работниците во сојузните ор-
гани. 

Средствата за превоз се користат за извршува-
ње на службени работи, ако природата на работата 
и условите на работата тоа го бараат. 
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; Член 72 
Претседателот на Собранието на Соци ја листич-

ка Федеративна Република Југославија, претседа-
телот и членовите на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
претседателот на Сојузниот извршен совет и прет-
седателот на Уставниот суд на Југославија корис-
тат патнички автомобил за вршењето на своите 
функции. 

Член 73 
Условите и начинот на користењето на патни-

чки автомобили ги уредуваат, и тоа: 
1) за потребите на делегатите на Собранието на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја — Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

2) за функционерите, овластените функционери 
и раководните работници кои ги избира, именува 
однсно назначува или дава согласност за назначу-
вање Собранието на Социјалистичка .Федеративна 
Република Југославија односно неговото претседа-
телство, освен за функционерите од точка 4 на 
овој член и за работниците во стручните служби 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија — Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

3) за функционерите, овластените функционери 
и раководните работници кои ги именува односно 
назначува Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за работни-
ците во стручните служби на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја — Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

4) за членовите на Сојузниот извршен совет, 
замениците на сојузните секретари и замениците на 
претседателите на сојузните комитети, како и за 
функционерите, овластените функционери и рако-
водните работници кои ги назначува Сојузниот из-
вршен совет, за функционерите и работниците во 
републичките односно во покраинските органи што 
учествуваат во работата на сојузните органи и за 
работниците во сојузните органи, освен за работни-
ците од точ. 2 и 3 на ОБОЈ став — Сојузниот извр-
шен совет. 

Патничките автомобили што се користат во 
смисла на став 1 од овој член не можат да бидат 
дадени на постојано користење. 

Член 74 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата или со сојузна организација односно ов-
ластеше функционер поблиску го уредува начинот 
на користењето на патничките автомобили во тој 
орган односно организација. 

Член 75 
Условите и начинот на користењето на возду-

хоплови, пловни објекти, автобуси, товарни автомо-
били и на други средства за превоз што служат за 
потребите на сојузните органи ги пропишуваат ор-
ганите од член 14 на овој закон. 

Член 76 
Средствата за превоз се набавуваат од домашно 

производство. 
Сојузниот извршен совет пропишува кога за 

определени службени потреби можат да се набават 
средства за превоз што не се произведуваат во 
СФРЈ (возила за протоколарни потреби, за потре-
бите на безбедноста, за одбранбени подготовки, за 
дипломатски и конзуларни претставништва на 
СФРЈ во странство). 

Средствата за превоз за потребите на сојузните* 
органи не можат со надомест да се набавуваат од 
граѓански правни лица и од граѓани во СФРЈ. 

Член 77 
За прибавување на средства за превоз одлучува 

органот од член 14 на овој закон. 
Прибавувањето се врши во согласност со про-

грамата за набавка на средства за превоз, во рам-
ките на средствата обезбедени во буџетот на феде-
рацијата за тие набавки. 

Член 78 
За Сојузниот извршен совет, сојузните органи 

на управата и сојузните организации работите на 
превозот ги врши службата за превоз што ќе ја оп-
редели Сојузниот извршен совет. 

Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
ЈТ општествено-политичките организации во феде-
рацијата можат на службата за превоз од став 1 на 
овој член да и ги доверат работите на превозот, 
под условите и на начинот пропишан за работата 
на таа служба. 

Член 79 
Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-

ните органи на управата и сојузните организации и 
стручните и други служби на Сојузниот . извршен 
совет кои можат непосредно да користат средства 
за превоз, ако тоа го бара природата на задачите и 
на работите што тие ги вршат. 

11. Предмети со уметничка и културна вредност 

Член 80 
Предмети со уметничка и културна вредност, во 

смисла на овој закон, се дела на ликовната и при-
менетата уметност и други дела од значење за кул-
турата на народите и народностите на Југославија 
(слики, скулптури, таписерии, повел би, музејски 
или библиографски примероци на книги и др.). 

Член 81 
Предмети со уметничка и културна вредност се 

прибавуваат на предлог од комисијата што ја фор-
мира и чиишто членови ги именува СОЈУЗНИОТ ор-
ган кој тие предмети ги прибавува. 

При прибавувањето на предметите со уметнич-
ка и културна вредност се води сметка за заста-
пеноста на уметничките и културните достигања на 
народите и народностите на Југославија. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува услови-
те и начинот на прибавувањето, користењето, одр-
жувањето, чувањето и заштитата на предметите со 
уметничка и културна вредност. 

12. Опрема и потрошен материјал 

Член 82 
Под опрема, во смисла на овој закон, се подра-

збираат средствата на механографијата и електро-
никата, електричните уреди, средствата за врски и 
комуникации, лабораториската опрема, канцеларис-
киот мебел, библиотеките, како и други предмети 
чиешто користење под редовни услови на употреба 
трае подолго од една година. 

'Средства на опремата се и паричните сред-
ства наменети за набавка на опрема, како и сред-
ствата за амортизација, ако амортизацијата за тие 
средства е пропишана. 
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' Член 83 
Под потрошен материјал, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат предметите кои, со користе-
њето ќе се потрошат во целост и чиешто користе-
ње под редовни услови на употреба трае до една 
година. 

Член 84 
Опремата и потрошниот материјал се прибаву-

ваат под следните услови: 
1) да се од домашно производство; 
2) по капацитетот, функцијата и другите свој-

ства да одговараат на потребите за кои се приба-
вуваат; 

3) да се прибавуваат во количеството потребно 
сојузниот орган непречено да ги извршува своите 
задачи и работи и да бидат што поцелосно и пора-
ционално искористени. 

Сојузниот извршен совет пропишува кога и кпод 
кои услови може да се набавува опрема и потро-
шен материјал од увоз, 

Член 85 
Опремата се прибавува врз основа на програма-

та што ќе ја утврдат органите од член 14 на овој 
закон. 

Во програмата за прибавување на опрема мора 
да се назначи опремата што ќе се набавува во 
странство. 

Член 86 
За прибавување на опрема и потрошен матери-

јал одлучува функционерот односно овластениот 
функционер, во согласност со овој закон и со друг 
сојузен пропис, по прибавено мислење на работната 
заедница. 

II. Парични средства 

Член 87 
Под парични средства, во смисла на овој закон, 

се подразбираат: средствата на буџетот на федера-
цијата. средствата на сметките на сојузните органи 
(готови пари и странска валута), хартиите од вред-
ност и девизите. 

Условите и начинот на користењето и распола-
гањето со паричните средства се уредуваат со со-
јузен закон и со буџетот на федерацијата. 

III. Материјални права 

Член 88 
Материјални права, во смисла на овој закон, се' 

правото на патент, правото на лиценца, правото на 
модел, правото на мостра, правото на жиг, правото 
на користење на техничка документација, побару-
вање и други материјални права утврдени со соју-
зен закон. 

Прописите со кои поблиску се уредува приба-
вувањето, користењето и располагањето со матери-
јалните права од страна на сојузните органи ги до-
несува Сојузниот извршен совет. 

IV. Средства за заедничка потрошувачка на 
работниците во работните заедници на со-

јузните органи 

Член 89 
Со средствата за заедничка потрошувачка на 

работниците во работните заедници на сојузните ор-

гани располагаат работниците во работните заед-
ници на тие органи. 

Средствата за заедничка потрошувачка ги ко-
ристат работниците во работните заедници на со-
јузните органи во согласност со законот и со само-
управните општи акти на тие заедници. 

Од средствата за заедничка потрошувачка се 
намируваат и обврските на работните заедници во 
сојузните органи. 

Член 90 
Ако поради реорганизација од сојузниот орган 

биде издвоен негов дел (организациона единица) и 
тој дел влезе во состав на друг сојузен орган, врз 
работната заедница на другиот сојузен орган се 
пренесува дел од средствата за заедничка потро-
шувачка и дел од правата и обврските на работна-
та заедница, сразмерно со бројот на работниците 
што ќе бидат распоредени во другиот сојузен ор-
ган. 

Под обврски од став 1 на овој член се подра-
збираат обврските на работната заедница на сојуз-
ниот орган настанати до денот на припојувањето на 
делот од сојузниот орган кон друг сојузен орган. 

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се 
применува и кота поради реорганизација на сојуз-
ниот орган неговиот дел ќе влезе во состав на два 
или повеќе други сојузни органи. 

Во случаите од ст. 1 и 3 на овој член, работна-
та заедница на сојузниот орган од кој работниците 
се распоредуваат и работната заедница на сојузниот 
орган во кој работниците се распоредуваат, односно 
работните заедници во кои работниците се распо-
редуваат солидарно одговараат за обврските од став 
1 на овој член. 

Член 91 
Ако сојузниот орган биде укинат, средствата за 

заедничка потрошувачка, правата и обврските на 
работната заедница на тој орган преминуваат врз 
работната заедница на сојузниот орган во кој се 
распоредени работниците од укинатиот сојузен 
орган. 

За обврските на работната заедница на укина-
тиот сојузен орган одговара работната заедница на 
сојузниот орган во кој се распоредени работниците 
до височината на вредноста на средствата за заедни-
чка потрошувачка примени од работната заедница 
на укинатиот сојузен орган. 

Член 92 
Ако работниците на укинатиот сојузен орган 

бидат распоредени во два или повеќе сојузни ор-
гани, средствата за заедничка потрошувачка, пра-
вата и обврските на работната заедница во поглед 
на тие средства на укинатиот сојузен орган преми-
нуваат врз работната заедница на сојузниот орган 
во кој се распоредени работниците на укинатиот 
сојузен орган сразмерно со бројот на работниците 
распоредени во тие сојузни органи, ако работните 
заедници на тие органи не се спогодат поинаку. 

За обврските на работната заедница на укина-
тиот сојузен орган солидарно одговараат работните 
заедници на сојузните органи во кои се распореде-
ни работниците на укинатиот сојузен орган до ви-
сочината на средствата за заедничка потрошувачка 
што ги примиле од работната заедница на укина-
тиот сојузен орган. 

Член 93 
Ако ниеден сојузен орган не ги преземе ра-

ботниците на укинатиот сојузен орган, средствата 
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за заедничка потрошувачка и правата и обврските 
на работната заедница на укинатиот сојузен орган 
преминуваат врз СФРЈ. 

Во случајот од став 1 на овој член за обврски-
те на работната заедница на укинатиот сојузен ор-
ган одговара СФРЈ до износот на средствата за за-
едничка потрошувачка примени од работната заед-
ница на укинатиот сојузен орган. 

Г л а в а т р е т а 

ЗАШТИТА, НАДЗОР И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СРЕД-
СТВАТА ВО. ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. Заштита 
Член 94 

Договорите за купопродажба, замена, закуп, 
привремено користење и пренос на предмети, за 
градење и здружување на средства за градење, за 
прибавување со надомест и за отуѓување на мате-
ријални права, како и другите договори со кои се 
прибавуваат предмети односно материјални права 
или со нив се располага, се склучуваат по приба-
вено мислење од Сојузното јавно правобранител-
ство. 

Сојузното јавно правобранителство е должно 
мислењето од став 1 на овој член да го даде вед-
наш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, ја утврдува височината на вредноста 
на предметите и на материјалните права, како и 
другите случаи во кои не мора да се прибави мис-
лењето од став 1 на овој член. 

Член 95 
Сојузното јавно правобранителство е должно да 

поднесе тулсба за поништување на договорот за 
купување односно за продажба на недвижност, што 
од името на СФРЈ е склучен со поединец или со 
граѓанско правно лице, ако за купената односно 
продадената недвижност договорената цена е очи-
видно несразмера со прометната вредност на не-
движноста во времето на склучувањето на догово-
рот. 

Тужбата за побивање на договорот од став 1 на -
овој члгн се поднесува во рок од една година од 
денот на склучувањето на договорот. 

Одредбите на овој член сообразно се примену-
ваат и врз договорите за замена на недвижности. 

П. Надзор 
Член 96 

Надзор над применувањето на одредбите оК 
овој закон и од другите сојузни прописи за приба-
вување, користење, управување и располагање со 
средствата во општествена сопственост вршат, во 
согласност со својот делокруг и со одредбите на 
сојузниот закон, сојузните органи на управата од 
член 13 ст. 1 и 3 на овој закон. 

Член 97 
Во вршењето на надзорот, сојузниот орган на 

управата од член 13 ст 1 и 3 на овој закон има 
право на увид во евиденцијата и документацијата 
За прибавување, користење, управување и распо-
лагање со средствата во општествена сопственост; 

право и должност да му укаже на функционерот 
односно на овластениот функционер на состојбата 
и проблемите во врска со користењето на сред-
ствата во општествена сопственост; право и долж-
ност да го извести Сојузниот извршен совет за 
утврдената состојба и за појавите во врска со при-
бавувањето, користењето, управувањето и распола-
гањето со средствата во општествена сопственост и 
да ги предложи мерките што треба да се преземат 
заради отстранување на утврдените неправилности 
и незаконитости. 

Сојузниот орган кај кој се врши надзор е 
должен на органот на управата што го врши над-
зорот да му овозможи увид во евиденцијата и до-
кументацијата за прибавување, користење, управу-
вање и располагање со средствата во општествена 
сопственост, да му даде потребни објасненија и по-
датоци и да му даде помош во вршењето на тој 
надзор. 

Член 98 
Сојузните органи на управата од член 13 на 

овој Закон се должни, кон предлогот на завршната 
сметка на буџетот на федерацијата да му поднесу-
ваат на Собранието на СФРЈ редовни годишни из-
вештаи за состојбата и појавите во поглед на приба-
вувањето, користењето, управувањето и располага-
њето со општествените средства што ги користат 
сојузните органи, со предлози на мерки. 

Член 99 
Самоуправна контрола над прибавувањето, ко-

ристењето, управувањето и располагањето со сред-
ствата за заедничка потрошувачка вршат работни-
ците во работната заедница на сојузниот орган, со-
гласно со законот и со самоуправните општи акти 
на работната заедница. 

Член 100 
Евиденција за состојбата и движењето на сред-

ствата во општествена сопственост водат: 
1) сојузните органи — за средствата што ги ко-

ристат; 
2) сојузниот орган на управата надлежен за 

надворешни работи — за средствата во странство, 
како и за станбените згради, становите и деловните 
простории што ги користат странските дипломат-
ски и конзуларни претставништва во СФРЈ; 

3) интересните заедници за домување што ги 
основале сојузните органи — за станбените згради, 
становите, становите за службени потреби и гара-
жите; 

4) сојузниот орган на управата односно служ-
бата што ќе ја определи Сојузниот извршен совет 
— за недвижности што ги користат сојузните ор-
гани, освен оние од точ. 2 и 3 на овој член. 

Член 101 
Во евиденциите од член 100 на овој закон се 

искажуваат: вредноста, техничките податоци и на-
мените на предметите и материјалните права. 

Сојузниот извршен совет, .по предлог на орга-
нот од член 13 ст. 1 и 3 на овој закон, ги пропи-
шува видовите на евиденција, податоците што се 
внесуваат во тие евиденции, начинот на собирање 
на податоците што ќе бидат евидентирани, начинот 
на обработката и користењето на евиденциите и 
видовите на збирните евиденции и нивниот обем. 

Прописот од став 2 на овој член ќе го донесе 
Сојузниот извршен совет во рок од 6 месеци од 
денот на влегувањето во сила На овој закон. 

III. Евиденција 
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Член 102 
Ако дел од средствата во општествена сопстве-

ност биде пренесен врз република или врз автоно-
мна покраина, односно врз друго општествено пра-
вно лице, сојузниот орган е должен да ја предаде 
документацијата за тие средства. 

Г л а в а ч е т в р т а 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 103 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
сојузниот орган: 

1) ако незаконито прибавува, користи, управу-
ва или располага со средства ЕО општествена соп-
ственост што се потребни за работата на сојузните 
органи (член 10 став 2); 

2) ако прибавува предмети со надомест надвор 
од рамките на паричните средства предвидени во 
буџетот на федерацијата за таа намена (член 23 
став 3); 

3) ако без јавно наддавање или без собирање 
на понуди прибавува предмет во општествена соп-
ственост за кој е пропишан таков начин на приба-
вување (член 25 став 1); 

4) ако склучи договор за прибавување на зем-
јиште или договор за пренос на земјиште без од-
лука на органот од член 14 на овој закон (член 33 
ст 2 и 3 и член 35 ст. 4 и 5); 

5) ако спротивно на програмата за прибавување 
на службени простории или без овластување ед 
Сојузниот извршен совет склучи договор за нивно 
прибавување (член 37 ст. 1 и 3); 

6) ако склучи договор за пренос или договор за * 
отуѓување на објектите од член 54 од овој закон 
без одлука на Сојузниот извршен совет (член 56 
ст. 1 и 2); 

7) ако од името на СФРЈ склучи договор за из-
градба или за купување на зграда, договор за ку-
пување на земјиште за изградба или договор за за-
мена или закуп на земјиште или на зграда за по-
требите на дипломатските или конзуларните прет-
ставништва на СФРЈ или за претставништвата на 
сојузните органи во странство без овластување од 
функционерот кој. раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи (член 
69 став 2); 

8) ако прибавува средства за превоз спротивно 
на прописите на Сојузниот извршен совет или ако 
тие средства ги прибавува со надомест од домашни 
граѓански правни лица или од граѓани на СФРЈ 
(член 76 ст. 2 и 3); 

9) ако прибавува опрема без програма или 
спротивно на програмата (член 85). 

2. Прекршоци 

Член 104 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во сојузниот 
орган или работникот во работната заедница на 
сојузниот орган кому што му е доверено ракување 
со средства во општествена сопственост, ако тие 
средства ги користи спротивно на нивната намена 
и на задачите и работите за чие извршување се 
обезбедени тие средства (член 8 став 1 и член 11 
став 1). 

Член 105 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во сојузниот 
орган ако врши преправање, адаптација или други 
градежни работи на службените простории што не 
се во согласност со проектот според кој службените 
простории се изградени (член 40 став 1). 

Член 106 
Со парична казна од ЗОО до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во сојузниот 
орган ако склучи договор без претходно прибавено 
мислење од Сојузното јавно правобранителство 
(член 94 став 1). 

Член 107 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во сојузниот 
орган или во надлежната интересна заедница ако 
не води евиденција за средствата во општествена 
сопственост или не ја води според одредбите на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон (чл. 100 до 102). 

Член 108 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во сојузниот 
орган, во работната заедница на сојузниот орган 
или во надлежната интересна заедница; 

1) ако во пропишаниот рок не ја среди еведен-
цијата за недвижностите што сојузниот орган ги 
користи или ако копија на средената евиденција, 
со документацијата, не му достави на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на организа-
цијата на сојузната управа (член 112); 

2) ако во пропишаниот рок не ги прибави ис-
правите потребни за запишување на станбени 
згради или станови во јавната книга (член ИЗ ст. 
1 и 2); 

3) ако исправите од точка 2 на овој член во 
пропишанрЈот рок не и ги достави на надлежната 
интересна заедница (член 113 став 3); 

4) ако во пропишаниот рок преку Сојузното 
јавно правобранителство не му поднесе на надлеж-
ниот орган барање за запишување на станбените 
згради или становргге во јавната книга (член 113 
став 4). 

Член 109 
За водење на прекршочна постапка во прв сте-

лен по прекршоците од чл. 104 до 108 на овој закон 
се надлежни: 

1) сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на организацијата на сојузната управа — за 
прекршоците во врска со недвижностите, средства-
та за превоз, средствата за опрема и предметите со 
уметничка и културна вредност; 

2) сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите — за прекршоците во врс-
ка со паричните средства; 

3) сојузниот орган на управата надлежен за на-
дворешни работи — за прекршоците во врска со 
средствата во општествена сопственост во странство 
и со станбените згради, становите и работните 
просторрш што ги користат странските дипломатски 
и конзуларни претставништва во СФРЈ; 

4) Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
— за прекршоците во врска со средствата во општес-
твена сопственост што ги користи тој орган, сојуз-
ните организации во неговиот состав и Југословен-
ската народна армија. 
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Г л а в а п е т т а 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

(. Член ИО 
Сојузните органи што користат недвижности во 

општествена сопственост се должни во рок од две 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да ја соберат потребната документација за 
тие недвижности, ако правото на располагање на 
СФРЈ врз нив не е запишано во јавната книга. 
Под оваа документација се подразбираат исправите 
со кои се докажува правото на располагање на 
СФРЈ врз недвижностите. 

Ако сојузниот орган што ги користи недвижно-
стите не може да ги прибави исправите од став 1 
на овој член, ќе преземе мерки за обезбедување на 
докази за правото на располагање на СФРЈ врз 
недвижностите. 

Ако сојузниот орган што ги користи недвижно-
стите располага со исправите од став 1 на овој 
член, должен е веднаш да му ги достави на Сојуз-
ното јавно правобранителство заради поднесување 
предлог до надлежниот орган за запишување на 
правото на располагање на СФРЈ врз тие недвиж-
ности. 

Запишувањето на правото на располагање на 
СФРЈ врз недвижностите ќе се изврши и ако за 
правната исправност на актот (договорот) за стек-
нување на правото на располагање врз недвижнос-
тите не е прибавено мислење од Сојузното јавно 
правобранителство. 

Член 111 
Сојузниот орган што користи недвижности е 

должен во рок од две години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон да изврши попис на 
недвижностите врз кои е запишано право на корис-
тење, односно право на располагање на СФРЈ. 

Ако се утврди дека недвижноста од став 1 на 
овој член ја користи неовластен држател, надлеж-
ниот сојузен орган на управата од член 13 став 1 
и став 3 точ. 2 и 3 на овој закон ќе поднесе бара-
ње до Сојузното јавно правобранителство односно 
до Военото правобранителство да поведе постапка 
пред судот или пред друг орган заради враќање на 
таа недвижност на федерацијата. 

За недвижностите што ги користат други оп-
штествени правни лица Сојузниот извршен совет, 
во рок од шест месеци од денот на истекот на ро-
кот од став 1 на овој член, ќе одлучи дали недвиж-
носта ќе му се предаде на друг орган, ќе се замени 
за друга недвижност, ќе се пренесе, со надомест 
или без надомест, врз друго општествено правно 
лице, ќе му се даде на друго општествено правно 
лице на привремено користење или ќе се отуѓи од 
средствата во општествена сопственост. 

Член 112 
Сојузните органи се должни во рок од две го-

дини од денот на влегувањето во сила на прописот 
од член 101 став 2 на ОБОЈ закон да ја средат еви-
денцијата за недвижностите што ги користат и ко-
пиите од таа евиденција, со документацијата, да му 
ги достават на сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на организацијата на сојузната 
управа. 

Член ИЗ 
Сојузните органи за чии потреби се прибавени 

станбени згради, станови, односно гаражи врз кои 
СФРЈ не е запишана како носител на правото на 
располагање, се должни во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да ги 
прибават исправите потребни за тоа запишување. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
и врз работните заедници на сојузните органи. 

Сојузните органи и работните заедници на тае 
органи се должни исправите од став 1 на овој член, 
да и ги достават, во рок од два месеца од денот на 
истекот на рокот од тој став, на надлежната инте-
ресна заедница. 

Интересната заедница од став 3 на овој член е 
должна, во натамошен рок од шест месеци, преку 
Сојузното јавно правобранителство да поднесе ба-
рање за запишување на зградите, становите, однос-
но гаражите во јавната книга. 

Член 114 
Прописите од член 14 став 4. член 19 став 2, 

член 25 став 2, член 40 став 2, член 57, член 73 точ-
ка 4, член 76 став 2, член 79, член 81 став 3, член 
84 став 2, член 88 став 2 на овој закон ќе ги донесе 
Сојузниот извршен совет во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 115 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на организацијата на сојузната управа ќе 
утврди, во рок од две години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, кои недвижности по-
веќе не се потребни за вршење на задачите и ра-* 
ботите на сојузните органи и ќе му предложи на 
Сојузниот извршен совет да се пренесат, со надо-
мест, или без надомест врз општествени правни 
лица, да се заменат или отуѓат, во согласност со 
одредбите на овој закон. 

Член 116 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) одредбите на член 33 став 1 и член 44 став 1 

од Законот за прометот со земјишта и згради 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65, 57/65, 17/67 и 
И/74); 

2) Основниот закон за користење на патнички 
автомобили во општествена сопственост и за начи-
нот на располагање со општествените средства за 
користење на патнички автомобили („Службен лист 
га СФРЈ", бр. 21/64); 

3) одредбите на чл. 4, 14 и 15 од Законот за 
Интересната заедница за станбена изградба и за 
управувањето со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75). 

Член 117 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

841. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОВ ЗА ПУШТАЊЕ 

НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија; 
на Законот за пуштање на лекови во промет, што 
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го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 30 септември 1980 година. 

П бр. 22 
30 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за пуштање на лекови во промет 

(„Службен лист на СФРЈ" бр. 58/76) во член 2 став 
2 досегашните тон. 5, 6 и 7 се заменуваат со нова 
точка 5 која гласи: 

„5) завоен материјал, средства за шиење рани 
и за спречување на крвавење, средства за заботех-
ника и други производи и средства за кои, според 
прописите донесени врз основа на овој закон, ќе 
се утврди дека можат да бидат корисни при опре-
делени состојби на болест или време на живот (во 
натамошниот текст: помошни лековити средства)". 

Член 2 
Во член И точка 2 зборот: „испитување" се за-

менува со зборот: „контрола". 

Член 3 
Во член 19 ставот 3 се менува и гласи: 
„Решението за утврдување на Југословенската 

фармакопеја се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", а Југословенската фармакопеја ја издава 
Сојузниот завод за здравствена заштита." 

Член 4 
По член 20 се додава нов'член 20а кој гласи: 
„Организацијата на здружен труд, друга за-

интересирана организација, орган, заедница или 
поединец на чиј предлог се врши лабораториско, 
фармакодинамско-токсико дошко, односно клиничко 
испитување на лек заради пуштање во промет за 
поднесениот предлог го известува надлежниот со-
јузен орган на управата и органот на управата 
определен со републички односно со покраински 
пропис. Предлогот за испитување на лекот содржи 
податоци за видот и намената на лекот, видот на 
испитувањето и називот и адресата на организа-
циите на здружен труд што ќе го вршат испиту-
вањето на лекот. 

Известувањето со податоците од став 1 на овој 
член се доставува пред почетокот на лаборато-
риското. фармакодинамско-токсиколошкото, однос-
но клиничкото испитување на секој лек. 

Член 5 
Одредбите на овој член не се однесуваат на 

Текстот на македонски јазик. 

Член 6 
Во член 22 став 3 зборовите: „републичките и 

покраинските органи надлежни за работите на 
здравството, односно за работите на ветеринарство-
то" се заменуваат со зборовите: „надлежните ор-
гани во републиката односно во автономната по-
краина". 

Член 7 
Во глава II во оддел 3 по зборот: „пуштање" 

се додава зборот: „готови". 

Член 8 
Во член 30 став 2 зборовите: „се дава на опре-

делено време, а најдолго за период од пет години 
од денот на доставувањето на решението" се заме-
нуваат со зборовите: „се дава, по правило, на опре-
делено време". 

Член 9 
Во член 31 став 3 на крајот се додаваат зборо-

вите: „и органот определен со републички односно 
со покраински пропис, најдоцна три месеци пред 
престанувањето на производството на лекот". 

Член 10 
Во член 33 став 2 зборовите: „старешината на 

надлежниот сојузен орган на управата" се замену-
ваат со зборовите: „функционерот кој раководи со 
надлежниот сојузен орган на управата". 

Член И 
Во член 41 зборовите: „точ. 2, 4 5 и 6" се заме* 

нуваат со зборовите: „точ. 2, 4 и 5". 

Член 12 
Во член 44 ставот 1 се менува и гласи: 
„Помошните лековити средства можат да ги 

пуштаат во промет и други организации на здру-
жен труд". 

Во став 2 зборовите: „на управата" се бришат. 

Член 13 
Во член 45 зборовите: „старешината на сојуз-

ниот орган на управата надлежен" се заменуваат 
со зборовите: „функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен". 

Член 14 
Во член 46 на крајот на став 2 се додаваат 

зборовите: „и органот определен со републички 
односно со покраински пропис". 

Член 15 
Во член 48 став 3 зборовите: „на управата" се 

бришат. 

Член 16 
Во член 51 став 2 зборовите: „и на пуштањето 

во промет на лекови на големо'5 се бришат. 

Член 17 
По член 51 се додаваат два члена, кои гласат: 

„Член 51а 
Надлежниот сојузен орган на управата е одго-

ворен за извршувањето на овој закон и на пропи-
сите донесени врз основа на него и кога со овој 
закон е определено дека непосреден надзор вршат 
надлежните органи во. републиките и во автоном-
ните покраини. 

Во согласност со одговорноста од став 1 на овој 
член, надлежните сојузни органи на управата 
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имаат право и должност на републичките и по-
краинските органи на управата надлежни за рабо-
тите на надзор да им даваат задолжителни ин-
струкции за извршувањето на работите за кои се 
овластени со овој закон. 

Член 516 
Републичките и покраинските органи на упра-

вата надлежни за работите на надзор се должни на 
надлежниот сојузен орган на управата да му доста-
вуваат извештаи за спроведувањето на одредбите 
на овој закон и на прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орхан 
на управата надлежен за работите на здравството, 
односно на ветеринарството, ќе го пропише, по по-
треба, начинот и роковите на доставување на изве-
штаите од став 1 на овој член." 

Член 18 
Во член 52 став 1 по точка 4 се додава нова 

точка 5, која гласи: 
„5) да наредат уништување на неисправен лек, 

ако утврдената неисправност може штетно да 
влијае врз здравјето;". 

Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7. 

Член 19 
По член 53 се додава член 53а, кој гласи: 
„Спроведување на решенијата што ги донесу-

ваат органите од член 51 на овој закон обезбеду-
ваат надлежните органи во републиката односно 
во автономната покраина." 

Член 20 
Во член 54 ставот 1 се менува и гласи: 
„Трошоците за повлекувањето на лех од про-

метот, трошоците за уништувањето на неисправен 
лек и трошоците на надлежниот орган во врска со 
спроведувањето на решенијата од чл. 52 и 53 на 
овој закон ги поднесува организацијата на здружен 
Труд што го произвела или што го увезла не-
исправниот лек, односно друга организација на 
здружен труд по чија вина дошло до повлекување 
на лекот од прометот или до уништување на ле-
кот." 

Член 21 
По член 56 се додава нова глава со два нови 

?1лена, кои гласат: 

ј , „Ша. ДРУГИ ОДРЕДБИ | 
4 Член 56а 

Трошоците на постапката во врска со одобру-
вањето на пуштањето на лек во промет ги подне-
сува производителот, односно увозникот на лекот. 
Височината на тие трошоци да утврдува со реше-
ние надлежниот сојузен орган на управата. 

Член 566 
Се овластува сојузниот орган на управата над-

лежен за работите на здравството, односно на ве-
теринарството, да донесува прописи: 

1) за производите кои, во смисла на овој закон, 
се сметаат како помошни лековити средства и за 
условите под кои тие средства можат да се 
пуштаат во промет; 

2) за постапката за испитување на лековите за-
ради нивното пуштање во промет и за давање одо-
брение за пуштање на лекови во промет." 

Член 22 
Во член 62 став 1 точка 4 зборовите: „(член 20)" 

£е заменуваат со зборовите: „(член 30)". 

Во точка 7 по зборовите: „надлежниот сојузен 
орган на управата" се додаваат зборовите: „и орга-
нот определен со републички односно со покраин-
ски пропис". 

Член 23 
Во член 64 став 1 се додава кова точка 1 која 

гласи: 
,Д) ако не ги извести надлежните органи за 

поднесениот предлог за Р1спитување на лекот или 
ако не им достави известување со пропишаните 
податоци пред почетокот на испитувањето на лекот 
(член 20а)." 

Досегашните точ. 1 и 2 стануваат тон. 2 и 3. 

Член 24 
По член 67 се додава член 67а кој гласи: 
„Организациите на здружен труд кои произве-

дуваат или увезуваат заради пуштање во промет 
помошни лековити средства се должни, во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на 
прописот донесен врз основа на член 566 точка 1 
од овој закон, да го усогласат своето работење со 
одредбите на овој закон и со прописите донесени 
врз основа на овој закон." 

Член 25 
Член 68 се менува и гласи: 
„Одобренијата за пуштање на лекови во про-

мет, издадени врз основа на прописите што важеа 
во времето кога одобренијата се издадени, остану-
ваат во сила без оглед на датумот на важењето 
наведен во решението за одобрение, ако не постојат 
други причини за укинување на решението пред-
видени со овој закон." 

Член 26 
Се овластува Законе да вно-правната комисија 

на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
издаде пречистениот текст на Законот за пуштање 
на лекови во промет. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

842. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕ-

ЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИТЕ 

Се прогласува Законот за движењето и престојот 
на странците, што го усвои Собранието иа СФРЈ. на 
седницата на Сојузниот собор од 30 септември 1980 
година. 

П. бр. 23 
30 септември 1980 година * ^ 

Белград 
; "ј 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Странците за време на престојот во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија можат да 
се движат, престојуваат, да се задржуваат, да се 
слухот со личното име, да набавуваат, држат и но-
сат оружје под условите пропишани со овој закон, 
ако со меѓународен договор не е определено пои-
наку. 

Како странец, во смисла на овој закон, се смета 
секое лице кое не е државјанин на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
За време на престојот во Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија странците се дол-
нени да се придржуваат кон прописите и одлуките 
на дрлсавните органи, засновани врз Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
законите на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и врз нејзините обврски од меѓу-
народните договори. 

Член 3 
Работите во врска со движењето и престојот на 

странци во Социјалистичка Федератиопа Република 
Југославија ги вршат надлежните органи во репуб-
ликата односно во автономната покраина, ако со со-
јузен закон не е определено поинаку. 

Член 4 
На страниците може да им се забрани влегува-

њето во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, да им се ограничи или забрани движе-
њето на определено подрачје, да им- се откаже пре-
сто! от во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или да им се забрани постојаното на-
селување во определени места од причините на за-
штитата на јавниот поредок или од причините на 
заштитата на интересите на одбраната на земјата 
или од причини што произлегуваат од меѓународ-
ните односи. 

Организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници и државните ор-
гани со своите акти го утврдуваат режимот на дви-
жењето и престојот на странци во тие организации 
и за еп ници односно органи. 

Организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници и државните ор-
гани, кои повикуваат припадници на странски воору-
жени сили или на странски служби за безбедност, 
односно кои примаат и организираат нивни посети, 
должни се за тоа да го известат надлежниот орган 
во републиката односно во автономната покраина. 

И. ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ ЗА ДОАЃАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО СОиИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Патни исправи 

Член 5 
Странецот може да доаѓа во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и да престоју-
ва на нејзината територија ако има важечка стран-
ска патна исправа или важечка патна исправа за 
странци издадена од надлежниот орган на Соцгла-
листичка Федеративна Република Југославија, снаб-
дена со југословенска виза. 

Странците кои во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија престојуваат врз основа на 
заедничка (колективна) патна исправа можат да се 
движат одвоено од групата само врз основа на одо-
брение од надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина. 

Член 6 
Како странска патна исправа, во смисла на овој 

закон, се смета пасош (личен, семеен и заеднички), 
дипломатски пасош и службен пасош, поморска кни-
шка, бродарска книшка или друга патна исправа при-
знаена според меѓународните договори, врз основа 
на која може да се утврди идентитетот на нејзиниот 
носител, на која рокот на важењето не и истекол 
и КОЈ а е издадена според прописите за издавање 
патни исправи на странската држава. 

Патна исправа на странска држава не ќе се 
признае ако таа странска дрлева не признава соод-
ветна патна исправа на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Член 7 
На странецот кому во Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија му е признат статус 
на бегалец и на лицето без државјанство, за пату-
вање во странство им се издава патна исправа за 
бегалци односно патна исправа за лица без држав-
јанство, предвидена со меѓународните договори. 

Член 8 
Патната исправа за бегалци и патната исправа • 

за лица без државјанство ги издава надлежниот ор-
ган во републиката односно во автономната покра-
ина на чие подрачје бегалецот или лицето без др-
жавјанство има живеалиште односно престојува-
лиште. 

Патната исправа од став 1 на овој член се из-
дава со рок на важење до една година. 

Важењето на патните исправи од став 1 на овој 
член може да се продолжува, со тоа што нивното 
вкупно важење не може да биде подолго од пет 
години. 

Член 9 
Патниот лист за странец е патна исправа што 

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

1) кому што му е признато правото на азил во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја — за патување во странство; 

2) кој добил заштита од Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — за доаѓање во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; 

3) кој добил отпуст од државјанството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија — 
за заминување во странство; 

4) кој загубил странска патна исправа или на 
друг начин останал без неа, а државата чиј држав-
јанин е тој нема свое претставништво во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, ниту 
нејзините интереси ги застапува друга држава — 
за заминување во странство; 

5) кој во странство ја загубил патната исправа 
за странци издадена од надлежниот орган на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
— за враќање во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Патен лист за странец може да му се издаде 
и на друг странец, ако за тоа постојат оправдани 
причини. 
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Патниот лист за странец се издава со рок на 
важење до една година. 

Член 10 
Патниот лист за странец содржи: натпис „Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија"; 
број на патниот лист; втиснат грб' на СФРЈ; назив 
„Патен лист за странец"-; место за фотографија; ме-
сто за запишување на податоци за носителот на 
патниот лист, и тоа: име и презиме, ден, месец и 
година на раѓањето, место ка раѓањето, живеалиш-
те, државјанство; место за запишување на подато-
ци за членовите на семејството (брачен другар и 
деца) кои патуваат со него, и тоа: име и презиме, 
сродство и година на раѓањето; место за запишува-
ње рокот на важењето на патниот лист; назив на 
органот што го издава патниот лист, датум на изда-
вањето на патниот лист, отпечаток на печатот на 
органот што ги издал патниот лист и потпис на 
овластеното лице. 

На фотографијата БО патниот лист се втиснува 
со сув жиг. 

\ Член 11 
} Патниот лист за странец му издава: 

1) на странецот од член 9 став 1 точ. 1.3 и 4 на 
СЕ ој закон — надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина; 

' 2) на странецот од член 9 став 1 точка 2 на ОБОЈ 

t закон — дипломатското или конзуларното претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република 

' југославија во странство; 
3) на странецот од член 9 став 1 точка 5 на овој 

закон — дипломатското или конзз7ларнотз претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство, откако за издавањето на 

. патниот лист ќе прибави согласност од сојузниот 
Фрган на управата надлежен за внатрешни работи; 

4) на странецот од член 9 став 2 на овој закон 
— надлежниот орган во републиката односно во ав-

• тономната покраина, односно дипломатското или 
Конзуларното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство, 
откако за издавањето на патниот лист ќе прибави 
согласност од сојузниот орган на управата надлеж-
ен за внатрешни работи. 

' Член 12 
f Патната исправа за бегалци, патната исправа за 
Лица без државјанство и патниот лист за странци 
им се издаваат на лицата што наполниле 18 години 
возраст. 

За лицата по? глади од 18 години личните пода-
тоци се запишуваат БО патната исправа на роди-
телите. 

ј По исклучок од одредбата на став 1 од ово1 член, 
кога за тоа постојат оправдани причини, патните 
исправи од тој став можат да му се издадат и на 
лице кое не наполнило 18 години возраст. 

! Член 13 
[ Патната исправа за бегалци, патната исправа за 
1 Лица без државјанство и патниот лист за странци 
нема да му се издадат на странецот: 

1) против кого се води кривична односно прекр-
шочна постапка — на барање од надлежниот орган; 

2) кому што му е -изречена безусловна казна 
затвор, додека не ја издржи казната; 

ЗЈ на писмено барање од заинтересираното лице 
или од неговиот старател или од надлежниот орган 
за старателство — ако спрема тоа лице или спрема 
други лица во Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија не намирил своја втасана имотно-
-правна обврска од брачниот однос или од односот 
родители и деца; 

4) на писмено барање од надлежниот орган на 
општествено-политичхата заедница, на организаци-
јата на здружен труд односно на друга самоуправ-
на организација или заедница — ако на друг начин 
не ќе може да се изврши неговата втасана обврска; 

5) ако тоа го бара заштитата на јавниот поредок 
или ако тоа го бараат интересите на одбраната на 
земјата. 

Во решението донесено врз основа на точка 5 
став 1 од овој член надлежниот орган не мора да ги 
наведе причините со кои се раководел при донесу-
вањето на решението. 

Член 14 
Ако причините од член 13 став 1 на овој закон 

постоеле пред денот на издавањето на патната ис-
права, а надлежниот орган за нив узнал подоцна 
или тие причини настанале по денот на издавањето 
на патната исправа, патната исправа ќе се одзема. 

Решение за одземање на патната исправа доне-
сува органот надлежен за издавање на патни ис-
прави односно визи. 

Жалбата против решението од став 2 на овој 
член не го одлага неговото извршување. 

Против решението за одбивање на барањето за 
издавање патна исправа, односно против решението 
за одземање на патната исправа, не може да се води 
управен спор. 

Член 15 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина може привремено да ја за-
држи странската патна исправа што му припаѓа на 
странец: 

1) против кого се води кривична, односно прекр-
шочна постапка — на барање од надлежниот орган; 

2) на писмено барање од надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница, на организаци-
јата на здружен труд односно на друга самоуправна 
организација или заедница — ако на друг начин не 
ќе може да се изврши неговата втасана обврска; 

3) ако тоа го бара заштитата на јавниот поредок 
или ако тоа го бараат интересите на одбраната на 
земјата. 

Овластеното лице на органот што привремено 
задржало странска патна исправа, за тоа му издава 
потврда на странецот чија патна исправа е задржа-
на привремено. 

! 2. Туристичка пропусница ј ; 

Член 16 * 
На странецот кој во Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија доаѓа заради туристичка 
посета, на граничниот премин може да му се издаде 
туристичка пропусница ако има важечка национал-
на патна исправа или друга исправа за идентитетот. 
Туристичката пропусница се издава со рок на важе-
ње до 30 дена. 

На странците на кружно патување бо меѓуна-
родниот поморски, речен или воздушен сообраќај 
туристичка пропусница може да им се издаде и врз 
основа на списокот на патниците заверен од страна 
на заповедникот на пловилото односно на заповед-
никот на воздухопловот. Списокот на патниците 
треба да содржи: име и презиме, година на раѓање-
то, државјанство и број на патната исправа на пат-
никот. 

Туристичката пропусница ја издава органот во 
републиката односно во автономната покраина над-
лежен за контрола на преминувањето на државната 
граница. 
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Член 17 
Туристичката пропусница содржи: натпис — 

„Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија"; назив на ооганот што ја издал пропусницата; 
назив: „ТУРИСТИЧКА ПРОПУСНИЦА"; место за за-
пишување на бројот и називот на патната исправа или 
на друга исправа за идентитетот на странецот кому 
што му се издава пропусницата; број на пропусни-
цата; простор за заверка на влегувањето во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 
отпечаток на печатот на органот што ја издава про-
пусницата и упатство за нејзиното користење. 

3. В и з и 

Член 18 
За доаѓањето во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија или за заминувањето од неа, 
односно за преминувањето преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на странецот му се издава виза. 

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

Визата се издава со рок на важење до една го-
дина, односно до рокот на важењето на странската 
патна исправа врз основа на која се издава визата, 
ако тој рок е покус од една година. 

На персоналот на дипломатското или на конзу-
ларното претставништво на странска држава во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
може, под услов на реципроцитет, да му се издаде 
виза со рок на важење подолг од една година. 

Член 19 
Во визата која се издава на семеен пасош се за-

пишува бројот на лицата кои патуваат со носителот 
на пасошот и кои се запишани во пасошот, а во ви-
зата што се издава на заеднички (колективен) па-
сош — името и презимето на водачот на групата и 
бројот на членовите на групата. 

На странците кои привремено престојуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а сакаат да одат на излет во соседна земја, на 
барању од организацијата на здружен труд што го 
организира туристичкото патување, може да им се 
издаде виза на списокот на лицата што патуваат. 
Во визата се запишуваат името и презимето на во-
дачот на групата и бројот на членовите на групата. 

Списокот од став 2 на овој член го содржи име-
то и презимето на членовите на групата и бројот на 
нивните патни исправи. Списокот го заверува одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд 
што го организира туристичкото патување. 

Член 20 
На странецот што ќе побара виза за премину-

вање преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ќе му се издаде 
транзитна виза само ако има влезна виза на сосед-
ната држава во која патува или преку чија терито-
рија го продолжува патувањето, ако со меѓународен 
договор не е ослободен од обврската да има таква 
вила. 

Член 21 
Дипломатско или конзуларно претставништво на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во странство издава виза: 

1) на странец кој доаѓа во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија заради постојано 
населување; 

2) на странец кој доаѓа во Социјалистичка Фе-« 
деративна Република Југославија заради привремен 
но престојување или заради минување преку неј-
зината територија; 

3) на странец кој доаѓа во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија или минува пре-
ку нејзината територија, а има дипломатски или 
службен пасош; 

4) на странец — поморец или на странец — бро-
дарец, на поморска односно бродарска книшка — 
ако доаѓа во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија заради качување на брод во југосло-
венска лука или пристаниште, или кој минува пре-
ку територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија заради качување на брод во 
странска лука или пристаниште или кој по слегува-
њ е ^ од брод во странска лука или пристаниште се 
враќа во својата земја. 

Член 22 
Органот во републиката односно во автономна-« 

та покраина надлежен за контрола на преминува-« 
њето на државната граница издава виза: 

1) на странец кому што дипломатското или кон-
зуларното претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија му издало тран-
зитна виза, а тој ќе" поднесе барање да му се издаде 
виза за привремен престој во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) на странец кој заминува од Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а му истекол 
рокот на важењето на визата со која дошол во Со^ 
ција листичка Федеративна Република Југославија? 

3) на странец кој ќе слезе во југословенска лука 
или пристаниште заради враќање во својата земја 
или заминување во некоја друга странска земја; 

4) на странец кој е вработен на превозно сред-
ство во меѓународниот сообраќај. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи може 
да пропише органот во републиката односно во ав-
тономната покраина, надлежен за контрола на пре-
минувањето на државната граница, да може да им 
издаде виза и на други странци. 

Член 23 ( 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина му издава виза на странец: 
1) кој заминува од Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија, а му истекнал рокот на 
важењето на визата; 

2) кој за време на привремениот престој или по-
стојаното населување во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија ќе побара виза за за-
минување во странство и враќање во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; 

3) кој се иселува од Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

4) кој во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија дошол врз основа на меѓународен 
договор за пограничниот сообраќај; 

5) кој во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ја загубил патната исправа или на 
друг начин останал без патна исправа, а заминува 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија со нова патна исправа или со патен лист за 
Странци; 

6) кому што му е издаден патен лист за^ странци 
заради иселување од Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 
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7) кој во Социјалистичка' Федеративна Репуб-
лика Југославија влегол со туристичка пропусница, 
а дипломатското или конзуларното претставништво 
на државата чиј државјанин е тој му издало-патна 
исправа. 

Член 24 
Сојузниот орган на управата надлежен за над-

ворешни работи издава виза на персоналот на ди-
пломатските или конзуларните претставништва на 
странски држави во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и на персоналот на други 
странски мисии што имаат дипломатски статус во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 25 
Виза или туристичка пропусница нема да се из-

даде, односно нема да се дозволи влегување во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
на странец: 

1) кој извршил кривично дело против човечно-
ста и меѓународното право; 

2) кохму што му е изречена мерка на безбедност 
протерување од земјата — за времето за кое таа 
мерка е изречена; 

3) кому што му е изречена заштитна мерка от-
странување од територијата ка Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија — за времето за 
кое таа мерка е изречена; 

4) кому, што му е откажано престојувањето во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја — за времето за кое таа мерка е изречена; 

5) кој се води БО евиденцијата на надлежниот 
орган во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија како меѓународен престапник; 

6) кој има патна исправа на странска држава 
чиј државјанин не е, освен ако во таквата патна ис-
права изречно не е назначено дека има право на 
враќање во државата што му ја издала патната ис-
права или визата. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи може 
да одлучи виза или туристичка пропусница да не 
се издаде или влегување во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија да не им се дозволи 
на странци и во други случаи, ако тоа го бараат 
причините на заштитата на јавниот поредок, одно-
сно ако тоа го бара заштитата на интересите на од-
браната на земјата или причини што произлегуваат 
од меѓународните односи. 

t Член 26 
Барањето за издавање виза или туристичка про-

пусница може да се одбие односно влегувањето во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја може да му се забрани на странец: 

1) кој БО Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија е осзтден поради кривично дело 
што се гони по службена должност; 

2) кој во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија е казнет поради девизен или ца-
рински прекршок или поради прекршок на јавниот 
ред и мир; 

3) кој нема средства за издржување, а издржу-
вањето во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија не му е обезбедено на друг начин. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи може 
да определи надлежниот орган да може на опреде-
лени странци да им издаде виза, односно туристи-

чка пропусница, или да им одобри влегување во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
само со претходна согласност од сојузниот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 27 
Ако се утврди дека во времето на издавањето 

на визата постоела или дека потоа настапила некоја 
од причините од член 25 на овој закон, визата ќе се 
поништи. 

Ако се утврди дека во времето на издавањето 
на визата постоела или дека потоа настапила неко-
ја од причините од член 26 на овој закон, визата 
може да се поништи. 

Поништување на визата од ст. 1 и 2 на овој член 
може да изврши органот што ја издал таа виза или 
друг орган надлежен за издавање на виза 

Член 28 
Во решението со кое се одбива барањето за из-

давање виза или во решението за поништување на 
издадената виза од причини и заштитата на јавни-
от поредок, или од причини на заплитати на инте-
ресите на одбраната на земјата, или од причини 
што произлегуваат од меѓународните односи, над-
лежниот орган не мора да ги наведе причините со 
кои се раководел при донесувањето на таквото ре-
шение. 

Против решението со кое се одбива барањето за 
издавање виза или решението со кое се поништува 
издадената Елза не може да се води управен спор. 

Член 29 
На странецот кој се иселува од Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија му се издава 
Елза ако кон барањето за издавале виза приложи 
докази: 

1) дека ги намирил долеваните обврски спрема 
општестЕено-политичката заедница; 

2) дека ги регулира тг имотно-правните обврски 
од брачниот однос или од односот родители и деца 
спрема лицата што живеат во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 30 
Иа странецот нема да му се издаде виза за за-

минување од Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ако против него се води криви-
чна или прекршочна постапка — ако тоа го побара 
органот што ја води постапката. 

III. ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ 

1. Привремен престој 

Член 31 
Странецот кој во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија ќе дојде со странска патна 
исправа може за време на важењето на визата при-
времено да престојува во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до три месеци, а ако 
минува преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија — до седум дена, 
сметајќи од денот на преминувањето на државната 
граница. 

На странецот од став 1 на овој член, по негово 
барање, може да му се одобри привремен престој и 
над три месеци, односно над седум дена. 

Во барањето за одобрение на привремен престој 
странецот е должен да ги наведе причините поради 
кои бара одобрение на привремен престој. Aito тоа 
од него го бара надлежниот орган, странецот е дол-
жен кон барањето да приложи докази за оправда-
носта на причините поради кои бара одобрение на 
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привремен престој и за тоа дека располага со сред-
ства за издржување, односно дека издржувањето во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја му е обезбедено на друг начин. 

Барањето за одобрение на привремен престој се 
поднесува пред истекот на рокот од став 1 на овој 
член. 

Член 32 
Странецот кој во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија доаѓа заради школување, 
специјализација, научно истражување, вработување 
или вршење на определени професионални дејности 
е должен во рок од три дена од денот на влегува-
њето во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија да поднесе барање за одобрение на при-
времен престој. 

Ако странецот од став 1 на овој член доаѓа во 
организација на здружен труд, во друга самоуправ-
на организација или заедница односно во дрл^авен 
орган, барањето за одобрение на привремен престој 
на странец, во рок од седум дена од денот на него-
вото доаѓање во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, должни се да го поднесат ор-
ганизацијата или заедницата односно државниот 
орган во кој тој странец дошол. 

Член 33 
Привремен престој на странецот му одобрува 

надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина на чие подрачје странецот има 
престој увал иште. 

Одобрението за привремен престој се издава со 
рок на важење до една година, односно до истекот 
на рокот на важењето на странската патна исправа 
ако тој рок е покус од една година. 

Кога за тоа постојат оправдани причини, прив-
ремениот престој на странецот може да му се про-
должува и тоа секој пат со рокот наведен во став 2 
на овој член. 

Член 34 
Привремен престој во Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија нема да му се одобри 
на странец: 

1) кому, што според одредбите на член 25 од овој 
закон не можело да му се одобри влегување во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) кој за себе дал неточни податоци или се по-
служил со лажна исправа; 

3) кој се послужил со туѓа патна исправа или 
СВОЈ ата патна исправа ја дал на друг да се послужи 
со неа; 

4) кој на недозволен начин дошол во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, а не му 
е признаен статус на бегалец, односно не му е приз-
наено право на азил; 

5) кој нема средства за издржување или издр-
жувањето во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија не му е обезбедено на друг начин; 

6) кој му помогнал или го поттикнал друг да ја 
помине на недозволен начин државната граница на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 35 
На странецот му престанува привремениот пре-

стој во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија: 

1) ако му е изречена мерка на безбедно про-
терување од земјата или заштитна мерка отстрану-
вање од територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

2) ако му е откажен престојот во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; 

3) ако надлежниот орган го одбил неговото ба-
рање за одобрение на привремен престој во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 36 
Привремениот престој во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија може да му се от-
каже на странецот: 

1) кој не се придржува кон прописите што ва-
жат во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија или не ги извршува одлуките на држав-
ните органи; 

2) кој ќе остане без средства за издржување, а 
издржувањето во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија не му е обезбедено на друг 
начин; 

3) кој се занимава со скитање или просјачење; 
4) кога тоа го бараат причините на заштитата на 

јавниот поредок или кога тоа го бараат интересите 
на одбраната на земјата. 

Решение за откажување на привремениот пре-
стој донесува надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина на чие подрачје 
странецот има престојувалиште. Во решението се 
определува рокот во кој странецот мора да ја на-
пушти територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и времето за кое не може 
повторно да дојде во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Жалба против решението од став 2 на овој член 
може да се изјави во рок од три дена од денот на 
приемот на решението. 

Член 37 
Во решението со кое се одбива барањето за из-

давање на одобрение на привремен престој во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
од причини на заштитата на јавниот поредок или од 
причини на заштитата на интересите за одбрана на 
земјата, надлежниот орган-не мора да ги наведе при-
чините со кои се раководи при донесувањето на 
таквото решение. 

Против решението со кое се одбива барањето за 
одобрение на привремен престој, односно против ре-
шението за откажување на привремениот престој 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, не може да се води управен спор. 

2. Постојано населување 

Член 38 
Странецот може постојано да се насели во Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
ако од надлежниот орган добил за тоа одобрение. 

Одобрението од став 1 на овој член престанува 
да важи ако странецот не се насели во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во рок 
од една година од денот на доставувањето на одоб-
рението. 

Член 39 
Постојано населување во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија може да му се одоб-
ри на странец: 

1) кому што некој од членовите на потесното 
семејство (брачен другар, дете, родител) е државна-
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нин на СФРЈ или на странец кому што му е одоб-
рено постојано населување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) кој склучил брак со државјанин на СФРЈ; 
I 3) кој е од југословенско потекло. 

Постојано населување во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија може, по исклучок, 
да им се одобри и на други странци. 

Кон барањето за одобрение на постојано насе-
лување странецот е должен да приложи докази де-
ка му се обезбедени средства за издржување. 

Член 40 
Постојаното населување во Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија го одобрува со-
јузниот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Член 41 
На странецот му престанува правото на посто-

јано населување во Социјалистичка федеративна 
Република Ју гос ле ви ј а: 

1) кога ќе се исели од Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; , 

2) кога престојува во странство непрекинато по-
долго од една година, ако таков престој не му е 
одобрен; 

3) кога му е- изречена мерка на безбедност про-
терување од земјата или заштитна мерка оддале-
чување од територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

4) кога му е откажан понатамошниот престој во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, 

Решение за престанок на правото на постојано 
населување во Сонија листичка Федеративна Репуб-
лика Југославија донесува сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Член 42 
Во решението со кое се одбива барањето за одо-

брение на постојано населување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија надлежниот 
орган не мора да ги наведе причините со кои се ра-
ководел при донесувањето на таквото решение. 

Против решението со кое му е одбиено барањето 
за одобрение на постојано населување и против ре-
шението за престанок на правото на постојано насе-
лување во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија странецот може да изјави жалба до Со-
јузниот извршен совет. 

Против решението донесено по жалбата од став 
2 на овој член не може да се води управен спор. 

Член 43 
На странецот кому што му е одобрено постојано 

населување во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија може да му се откаже понатамош-
ното престојување: 

1) ако е осуден поради кривично дело против 
основите на социјалистичкото самоуправно уреду-
вање и безбедноста на СФРЈ или друго потешко 
кривично дело; 

2) ако останал без средства за издржување, а 
издржувањето во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија не му е обезбедено на друг 
начин; 

3) ако тоа го бараат причините на заштитата на 
јавниот поредок или ако тоа го бараат интересите 
на одбраната на земјата. 

Решение за откажување на натамошниот пре-
стој на странец кому што му е одобрено постојано 
населување во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија донесува надлежниот орган во ре-

публиката односно во автономната покраина на чие 
подрачје странецот има живеалиште. 

Во решението со кое се откажува понатамошни-
от престој на странец кому што му е одобрено по-
стојано населување во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија од причините на зашти-
тата на јавниот поредок или од причините на заш-
титата на интересите на одбраната на земјата, над-
лежниот орган не мора да ги наведе причините со 
кои сс раководел при донесувањето на таквото ре-
шение. 

Во решението од став 2 на овој член се опре-
делува рокот во кој странецот мора да ја напушти 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. Тој рок не може да биде покус 
од 30 дена ниту подолг од шест месеци. 

3. Право на азил 

Член 44 
Ка странецот кој е прогонет поради своето зала-

гање за демократски погледи и движења, за соци-
јално и национално ослободување, за слободата и 
правата на човековата личност или за слобода на 
научното или уметничкото создавање, ќе му се приз-
нае правото на азил во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Член 45 
За признавањето односно за одземањето на пра-

вото на азил одлучува функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за внат-
решни работи. 

Странецот кому што му е признато правото на 
азил стекнува и право на постојано населување во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 46 
На странецот кому што му е признато правото 

на азил му се обезбедува сместување, средства за 
издржување и здравствена заштита. 

Средствата за сместување, издржување и здрав-
ствена заштита на странците на кои им е признато 
правото на азил се обезбедуваат од буџетот на фе-
дерацијата. 

Под сместување, во смисла на став 1 од овој 
член. се подразбира давање соодветен стан на ко-
ристење или давање парична помош потребна за 
обезбедување простории за домување. 

За сместувањето, доделувањето средства за из-
држување и за здравствената заштита на странците 
на кои им е признато правото на азил се грижи со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
здравството и социјалната заштита. 

Член 47 
Износот на паричните средства потребни за сме-

стување и издржување на странците на кои им е 
признато правото на азил, како и обемот на здрав-
ствената заштита и мерилата и условите за корис-
тење и начинот на остварувањето на тој вид заш-
тита ги определува Сојузниот извршен совет за се-
кој поединечен случај, а на предлог од сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
и од сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на здравството и социјалната заштита. 

Член 48 
На странецот кој дејствува против со Уставот 

на СФРЈ утврдениот поредок или против меѓуна-
родните интереси на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија може да му се одземе пра-
вото на азил. -
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Во решението за одземање правото на азил се 
наведува и рокот во кој странецот мора да ја на-
пушти територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. Тој рок не може да биде 
покус од 30 дена ни подолг од шест месеци. 

Член 49 
Против решението со кое е одбиено барањето за 

признавање правото на азил и против решението за 
кое правото на азил е одземено странецот може да 
изјави жалба до Сојузниот извршен совет. 

Против решението донесено по жалбата од став 
1 на овој член не може да се води управен спор. 

4. Бегалци 

Член 50 
На странецот кој ја напуштил државата чиј др-

жавјанин е или во која бил постојано населен како 
лице без дрлсавјанство за да го избегне прогонува-
њето поради своите напредни политички стремежи 
или националната, расната или верската припадно-
ст, може во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија да му се признае статусот на бегалец. 

Член 51 
Статусот на бегалец не ќе му се признае на 

странецот за кого оправдано ќе се посомнева дека 
извршил кривично дело против човечноста и меѓу-
народното право или дека дејствувал во спротив-
ност со целите и начелата на Организацијата на 
обединетите нации. 

Барањето на странецот за .признавање на ста-
тусот на бегалец може да му се одбие и од причи-
ните на заштитата на јавниот поредок или од при-
чините на заштитата на интересите на одбраната на 
земјата. 

Ако причините од ст. 1 и 2 на овој член постое-
ле пред признавањето на статусот на бегалец, а над-
лежниот орган за нив узнал подоцна или настапи-
ле по признавањето на тој статус, статусот на бега-
лец ќе се одземе. 

Општа грижа за прифаќањето/ сместувањето и 
обезбедувањето средства за издржување на стран-
ците на кои им е признат статусот на бегалец води 
сојузниот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи. 

Член 52 
Децата на странците на кои им е признат стату-

сот на бегалец ги уживаат сите права како и нив-
ниот родител кому што му е признат статусот на 
бегалец. 

По наполнети 18 години возраст, лицата од став 
1 на овој член се третираат како и другите странци 
на привремен престој во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 53 
За признавање односно одземање на статусот на 

бегалец одлучува сојузниот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи. 

Против решението со кое му е одбиено бара-
њето за признавање на статусот на бегалец и против 
решението со кое му е одземен статусот на бегалец, 
странецот може да изјави жалба до Сојузниот из-
вршен совет. 

Против решението донесено по жалбата од став 
2 на овој член не може да се води управен спор. 

Член 54 
На странецот кому што му е признат статусот 

на бегалец му престанува тој статус: 

1) ако побара заштита на државата чиј држав-
јанин е или во која бил постојано населен како ли-* 
це без државјанство; 

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

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

4) ако стекне државјанство на друга држава. 

Член 55 
На странецот кому што е признат статусот на 

бегалец му се обезбедува нужно сместување, сред-
ства нуиши за издржување и здравствена заштита 
до заминувањето во друга земја или до стекнува-
њето услови за самостојно издржување, а најдолго 
7(ве години од денот на поднесувањето барање за 
признавање на статусот на бегалец. Ограничувањето 
во поглед на рокот не се однесува на странецот кој 
е неспособен за стопанисување и не може самостој-
но да се издржува. 

Како нужно сместување и средства неопходни 
за издржување, во смисла на став 1 од овој член, 
се смета паричната помош нужна за обезбедување • 
простории за домување и за издржување па стране-
пот кому што му е признат статутот на бегалец и на 
членовите на неговото семејство. Износот на парич-
ките средства се определува според бројот и воз-
раста на членовите на неговото семејство кои не се 
државјани на СФРЈ, имотната состојба и способно-
ста за стопанисување, а зависно од тоа дали стра-
нецот кому што му е признат статусот на бегалец се 
наога на стручно оспособување. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, под нужно сместување и средства неопходни 
за издржување се подразбира и надоместот на тро-
шоците за сместување на странецот кому што му е 
признат статус на бегалец во соодветна организаци-
ја на здружен труд, ако таквото сместување м-/ е 
неопходно поради старост, самохраном или неспо-ч 
сооност за стопанисување. 

Средствата неопходни за издржување и за нуж-
но сместување на странците на кои им е признат* 
статусот на бегалец, како и за надомест на трошо-
ците од став 3 на овој член, се обезбедуваат во бу-ч 
џетот на федерацијата. 

Член 56 
Износот на паричните средства неопходни за: 

издржување и за обезбедување нулшо сместување на 
странците на кои им е признат статусот на бегалец, 
како и обемот на здравствената заштита и мерилата 
и условите за користење и начинот на остварување-
то на тие форми на заштита, ќе ги пропише Сојуз-* 
плот извршен совет. 

Член 57 
За сместување на странците па кои им е приз-

нат статусот на бегалец може да се организира при-
фатилиште за бегалци. 

Прифатилиштето од став 1 на овој член го фор-
мира и се гржи за него сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Странците на кои им е признат статусот на бе-
галец во прифатилиштето за бегалци ги упатува со-
јузниот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Органот од став 2 на овој член се грижи за 
обезбедувањето средства за издржување и здрав-
ствена заштита на тие странци за времето додека 
се наоѓаат во прифатилиштето за бегалци. 
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Член 58 
За сместувањето и обезбедувањето на средства-

та неопходни за издржување и оспособување за са-
мостојно издржување на странците на кои им е 
признат статусот на бегалци, а кои не се сместени 
во прифатилиштето за бегалци, се грижи сојузниот 
срган на управата надлежен за работите на здрав-
ството и социјалната заштита во соработка со со-
јузниот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Член 59 
Престојувалиштето на странецот кому што му е 

признат статусот на бегалец, а кој не е сместен во 
прифатилиштето за бегалци, го определува надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина. 

Решението за обезбедување сместување и за до-
делување средства неопходни за издржување на 
странец од став 1 на овој член го донесува над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина на чие подрачје е определено пре-
стојувалиштето на тој странец. 

Протрт конечното решение од став 2 на овој 
^глен не може да се води управен спор. 

Член 60 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина ќе го откаже престојување-
то во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на странец кому што му е признат статусот 
на бегалец, ако тоа го бара заштитата на јавниот 
поредок или ако тоа го бара заштитата на интере-
сите на одбраната на земјата или ако статусот на 
бегалец му е одземен. 

Во решението за откажување на престој на стра-
нец од став 1 на овој член се определува рокот во 
кој странецот мора да ја напушти територијата на 
СОЦИЈ а листичка Федеративна Република Југослави-
ја. При определувањето на тој рок ќе се зема пред-
вид времето потребно странецот да го прими друга 
држава. 

Во решението со кое на странец кому што му е 
признат статусот на бегалец му се откажува пре-
стојот во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од причините на заштитата па јавниот 
поредок и од причините на заштитата на интересите 
на одбраната на земјата, надлежниот орган не мора 
да ги наведе причините со кои се раководел при 
донесувањето на таквото решение. 

Против решението за откажување на престојот 
на странец кому што му е признат статусот на бе-
галец не може да се води управен спор. 

5. Присилно отстранување 

Член 61 
Странецот кому што му е изречена мерка на без-

бедност протерување од земјата или заштитна мер-
ка отстранување од територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, или кому што 
му е откажан престојот во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, гли кој зо Соција-
листичка Федеративна Република. Југославија пре-
стојува без одобрение од надлежниот орган, должен 
е да ја напушти територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република ЈуЈославија во рокот што 
ќе го определи надлежниот орган. 

АКО странецот од став 1 на овој член не ја на-
пушти територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во определениот рок, а 
има важечка патна исправа, ќе биде спроведен до 
државната граница и присилно отстранет од Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Странецот од став 1 на овој член што »не ќе ја 
напушта територијата на Социјал источка Федера-
тивна Република Југославија во определениот рок 
а нема важечка патна исправа, ќе биде упатен од-
носно спроведен до дипломатското или конзулар-
ното претставништво на државата чиј државјанин 
е заради добивање на патна исправа. Ако тоа прет-
ставништво одбие на странецот да му издаде патна 
исправа, странецот ќе биде упатен односно спрове-
ден до државната граница и ќе му биде предаден 
на надлежниот орган на соседната држава, ако тој 
е нејзин државјанин или на надлежниот орган на 
друга држава која ќе се согласи да го прифати. 

Кога спроведувањето на странецот во прифати-
лиште за странци односно до државната граница 
заради присилно отстранување од територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
го врши органот во републиката односно во авто-
номната покраина, тој орган е должен претходно да 
прибави согласност од сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи. Оваа согласност се 
дава најдоцна во рок од два дена од денот на при-
емот на барањето за давање согласност. 

Член 62 
За сместување на странецот од член 61 на овој 

закон, на странецот што на недозволен начин ќе 
дојде во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или ќе престојува во неа без одобрение 
од надлежниот орган, на странецот чијшто идентитет 
не може да се утврди, на странецот кому што не му 
е одобрен привремен престој односно не му е при-
знато правото на азил, односно не му е признат 
статутот на бегалец, а кои од која и да било 
причина не можат веднаш да се отстранат од 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Jyiослабија, се организира прифатилиште 
за странци. 

Прифатилиштето од став 1 на овој член го фор-
мира и за него се грижи сојузниот орган на управа-
та надлежен за внатрешни работи. 

За упатувањето на странецот во прифатилиште 
за С1ранци одлучува сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, по предлог од над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Член 63 
Надлежниот орган во републиката односно, во 

автономната покраина може да определи присилно 
престојувалиште или да го упати во друго место 
во кое му е обезбедено издржување странецот од 
член 61 на овој закон или странецот кој на недоз-
волен начин дошол во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија или кој престојува во неа 
без одобрение од надлежниот орган, или странецот 
чијшто идентитет не може да се утврди, или стра-
нецот на кој не му е одобрен привремен престој 
односно признато правото на азил, односно статусот 
на бегалец, а кој од која и да е причина не може 
веднаш да се отстрани од територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и има 
средства за издржување или издржувањето во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
му е обезбедено на друг начин. 

Член 64 
Трошоците за спроведување до дипломатското 

или конзуларното претставништво или до прифати-
лиштето за странци или до државната граница па-
ѓаат врз товар на странецот кој се спроведува. 

Ако странецот кој се спроведува нема средства, 
трошоците за спроведување паѓаат врз товар на 
средствата на буџетот на федерацијата. 
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6. Движењето на странците во униформа 

Член 65 
За време на престојот во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија странците можат 
да носат странска воена униформа: 

1) ако престојуваат во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија како членови на ди-
пломатско или конзуларно претставништво на стран-
ска држава или на друга странска мисија, која во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја има дипломатски статус, во својството на воени 
претставници — за времетраењето на мисијата; 

2) ако како членови на странски воени мисии 
или на странски воени делегации престојуваат во 
слзгжбена посета на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

3) ако се наоѓаат на школување во училиштата 
на Југословенската народна армија; 

4) 4ако како членови на странски воени мисии 
ИЛР1 на странски воени делегации, со дипломатски 
или службени пасоши, преминуваат преку територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на народната од-
брана, во спогодба со функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи, може да им одобри носење на стран-
ски воени униформи и на други странци за време 
на нивниот престој во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член бб 
За време на престојот во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија странците можат да 
носат странска полициска или странска царинска 
униформа: 

1) ако како членови на делегации на странски 
полициски или странски царински органи престо-
јуваат во службена посета на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) додека вршат служба на заедничка контрола 
на преминувањето на државната граница на делот 
од граничниот премин кој му припаѓа на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

3) ако како членови на странски полициски или 
странски царински делегации, со дипломатски или 
службен пасош, преминуваат преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

7. Основање и престанок на работата на здруженија 
на странците 

Член 67 
Странците што престојуваат во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија можат да осно-
ваат здруженија заради остварувањето на култур-
ни, научни, технички и други слични цели. 

Член 68 
Здруженија на странците се основаат врз осно-

ва на одобрение од надлежниот орган. 
Одобрението за основање на здружение на стран-

ците што дејствува на територијата на една репуб-
лика односно автономна покраина го дава надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина, а за основање на здружение на стран-
ците што дејствува на целата територија на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија или 
на територијата на две или повеќе републики од-
носно автономни покраини — сојузниот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 69 
Основање на здружение на странците може да 

се одобри по барање од најмалку десет полнолетни 
странци, кои се постојано населени во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија или во 
неа престојуваат подолго од една година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
основање на здружение на странците може да им се 
одобри и на странците кои во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија престојуваат по-
кратко од една година заради школување, специјал 
лизација, научно истражување, вработување или вр-ч 
шење на определена професионална дејност. 

Член 70 
Барањето за одобрение основање на здружение 

на странците треба да содржи: назив и седиште на 
здружението, цели на здружението и средства со 
кои тие цели ќе се остваруваат. Кон барањето се 
прилагаат записникот од основачкото собрание на 
здружението и усвоените правила (статусот) на 
здружението во два примерока. 

Правилата (статутот) на здружението на стран-
ците треба да ги содржат: целта на здружувањето 
и средствата со кои таа цел ќе се постига; правата 
и должностите на членовите на здружението; пра-
вата и должностите на органите на здружението; 
начинот на стапувањето во членство на здружени-
ето; престанувањето на членството и истапувањето 
од здружението; застапувањето на здружението; на-
чинот на обезбедувањето средства потребни За ра-
бота на здружението; називот на седиштето на здру-
жението и начинот на располагање со имотот во 
случај на престанување на работата на здружението. 

Одржувањето на основачкото собрание на здру-
жението на странците основачите се должни да го 
пријават до надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина. 

Член 71 
Ако органот надлежен за давање одобрение за 

основање здружение на странците утврди дека пра-
вилата (статутот) на здружението не содржат некои 
од елементите кои се суштествено значење за да-
вање одобрение за основање здружение, ќе побара 
од основачот правилата да се дополнат во опреде-
лен рок. 

Член 72 
Основање на здружение на странците се одо-

брува со решение кое содржи: назив на здружени-
ето, дејност на здружението, седиште на здруже-
нието и подрачје на кое може да дејствува здруже-
нието. 

Органот надлежен за давање одобрение за ос-
новање здружение на странците води евиденција 
за здруженијата чиешто основање го одобрил. 

Здружението на странците стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа со денот на 
правосилноста на решението за одобрение на осно-
вањето. 

Со решението за одобрение на основањето здру-
жение на странците, на основачите им се враќа и по 
еден примерок од правилата (статусот) на здруже-
нието, заверен од органот што го одобрил основа-
њето на здружението. 

Член 73 
Барањето за одобрение основање на здружение 

на страниците ќе се одбие, односно работата на здру-
жението на странците ќе се забрани, ако неговата 
дејност не е во согласност со правилата (статутот)' 
на здружението или ако е насочена кон: 

1) соборување или промена на поредокот утврн 
ден со Уставот на СФРЈ; 
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2) разбивање на братството и единството на на-
родите и народностите на Југославија, или кон раз-
горување на национална, расна или верска омраза; 

3) загрозување на независноста и територијал-
ната целокупно^ на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија или кон загрозување на ми-
рот или рамноправната меѓународна соработка; 

4) вршење кривични дела или кон поттикнува-
ње за вршење на такви дела. 

Против решението за одбивање на барањето за 
одобрение на основањето на здружение на странци-
те односно решението со кое се забранува работата 
На здружение на странците, а кое го донел сојуз-
ниот орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти, може да се изјави жалба до Сојузниот извр-
шен совет. 

Против решението за одбивање на барањето за 
одобрение на основање на здружение на странците 
односно решението за забрана на работата на здру-
жение на странците не може да се води управен 
спор. 

Член 74 
Странецот може да биде член на здружение на 

граѓаните на СФРЈ, ако тоа е предвидено со пра-
вилата (статутот) на тоа здружение. 

Член 75 
Надзор над законитоста на работата на здру-

жението на странците врши органот што донел ре-
шение за одобрение на основањето на тоа здру-
жение. 

8. Набавување и носење на оружје и личното име 

Член 76 
За време на престојот во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија странецот може да 
набавува, носи и држи оружје и муниција, под ус-
ловите утврдени со републички односно покра-
ински пропис. 

Член 77 
Странецот е должен за време на престојот во 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја да се служи со личното име што го добил според 
прописите на својата земја, ако со закон или со 
меѓународен договор не е определено поинаку. 

IV. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО 
И ЖИВЕАЛИШТЕТО И ОДЈАВУВАЊЕ НА Ж И -

ВЕАЛИШТЕТО 

Член 78 
Странецот кој престојува во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија е должен на 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина да му го пријави престојот и про-
мената на адресата на станот, а странецот на кој 
Јду е одобрено постојано населување — и да го при-
јави односно одјави живеалиштето. 

Член 79 
Како престојувалиште, во смисла на овој закон, 

се смета местото во кое странецот привремено пре-
стојува. 

Како живеалиште, во смисла на ОБОЈ закон, се 
смета местото во кое странецот кому што му е одо-
брено постојано населување во Социјалистичка Ре-
публика Југославија е населен со намера во него 
да живее постојано. 

Член 80 
Странецот на кому што му е одобрено постојано 

•Населување во Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија е должен на надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина да 
му го пријави живеалиштето и промената на адре-
сата на станот во живеалиштето во рок од 8 дена 
од денот на доаѓањето во живеалиштето, односно 
од денот на промената на адресата на станот, и да 
го пријави престојот и промената на адресата на 
станот во рок од 24 часа од доаѓањето во местото на 
престојувалиштето, односно од денот на промената 
на адресата на станот во престојувалиштето. 

Странецот е должен да го одјави живеалиштето 
пред денот на напуштањето на живеалиштето. 

Член 81 
Организациите на здружен труд, другите само-

управни организации и поединците што им даваат 
услуги за сместување на странците со наплата, како 
и лицата ка ј кои странците доаѓаат во посета, се 
должни на надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина да го пријават 
престојот на странците, во рок од 12 часови од ча-
сот на давањето услуги за сместување на странецот, 
односно од часот на доаѓањето на странецот во по-
сета. 

Странецот кој не ги користи услугите на сме-
стувањето од став 1 на овој член е должен на над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина да му ги пријави престојот и 
промената на адресата на станот наредниот ден од 
денот на доаѓањето во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, односно во рок од 24 часа 
од часот на промената на престојот или промената 
на адресата на станот. 

Функционер кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи може, во 
спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
да пропише определени странци да не бидат должни 
да го пријавуваат својот престој во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Пријавувањето на престојот на странците може 
да се врши и преку туристички организации. 

Член 82 
Организациите на здружен труд, другите само-

управни организации и поединците што им даваат 
услуги за сместување на странци со наплата се дол-
жни да водат евиденција за странците на кои им 
даваат услуги за сместување — книга на странците. 

Книгата на странците ја заверува надлежниот 
орган во републиката односно во автономната по-
краина. 

Организациите и поединците од став 1 на овој 
член се должни да ја чуваат книгатаа на странци-
те најмалку три години од денот на нејзиното зак-
лучување. 

Организациите и поединците од став 1 на овој 
член се должни на овластеното лице на надлеж-
ниот орган да му ја стават на увид книгата на 
странците. 

V. ИСПРАВИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ИДЕНТИ-
ТЕТОТ 

' Член 83 
Странецот може да го докаже својот идентитет 

со: странска патна исправа, патна исправа за 
странци издадена од надлежниот орган на Соци-
листичка Федеративна Република Југославија, 
лична карта за странец, како и со друга исправа, 
снабдева со фотографија, со која може да се ут-* 
врди неговиот идентитет. 

Странецот е должен, по барање на овластеното 
лице од надлежниот орган, да ја покаже испра-
вате со која го докажува својот идентитет. 
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1. Лична карта за странец 

Член 84 
Лична карта за странец се издава: на стране-

цот на кому што му е одобрено постојано населу-
вање во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и на странецот на кому што му е одо-
брен привремен престој во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, а кој нема странска 
патна исправа. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член лична карта за странец може да му се изда-
де на странецот на кој му е одобрен привремен 
престој во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, иако има важечка странска патна 
исправа, ако тој странец односно дипломатското 
или конзуларното претставништво на државата 
чијшто е државјанин поднесе барање за издавање 
на лична карта за странец. 

На странец кој е член на дипломатското или 
конзуларното претставништво на странска држава 
или е член на друга странска мисија која во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
има дипломатски статус му се издава посебна лич-
на карта. 

Член 85 
Лична карта за странец издава надлежниот 

орган во републиката односно во автономната по-
краина на чиешто подрачје е живеалиштето од-
носно престојувалиштето на странецот на кој му 
се издава лична карта за странец. 

Од странец на кој му се издава лична карта 
за странец се зема отисок на показалецот на дес-
ната рака. 

Посебната лична карта од член 84 став 3 на 
овој закон ја издава сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи. 

Член 86 
Барање за издавање лична карта за странец 

може да поднесе странецот кој наполнил 18 годи-
ни возраст, како и странецот помлад од 18 години 
кој склучил брак или кој засновал работен однос. 

Член 87 
Барањето за издавање лична карта за странец 

се поднесува на пропишаниот образец. 
Кон барањето за издавање лична карта за 

странец се прилагаат две фотографии со пропи-
шаната големина, кои верно го прикажуваат под-
носителот на барањето односно лицето за кое се 
поднесува барањето. 

Член 88 
Барањето за издавање лична карта за странец 

се поднесува во рок од 30 дена од денот на доаѓа-
њето на странецот во живеалиштето односно прес-
тојувалиштето или во рок од 30 дена од денот кога 
странецот склучил брак или засновал работен од-
нос. 

Член 89 
Образецот на личната карта за странец содр-

жи: натпис „Соци ја листина Федеративна Републи-
ка Југославија"; назив на органот што ја издал 
личната карта за странец; натпис „Лична карта 
за странец"; број на личната карта; место за фото-
графија; место за запишување на податоците за 
странецот, и тоа: име и презиме, ден, месец и годи- . 
на на раѓањето, место на раѓањето, државјанство, 
живеалиште и адреса на станот; својство во кое 
странецот престојува во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославијај датум на издавање-

то на личната карта за странец; отпечаток на пе-
чатот на органот што ја издал личната карта за 
странец и потпис на овластеното лице. 

Член 90 
Лична карта за странец му се издава на стра-

нецот на кој му е одобрено постојано населување во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со рок на важење од пет години. 

На странецот на кој му е одобрено привремено 
престојување во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија личната карта за странец му 
се издава со рокот на важењето на одобрението за 
привремен престој, но не подолго од една година. 

Важењето на личната карта за странец која му 
се издава на странецот од став 1 на овој член може 
да се продолжува, со тоа што нејзиното вкупно ва-
жење не може да биде подолго од 10 години. 

Важењето на личната карта за странец која 
му се издава на странецот од став 2 на овој член 
може да се продолжува, со тоа што нејзиното 
вкупно важење не може да биде подолго од 5 
години. 

Член 91 
Странецот е должен личната карта за странец 

да ја носи со себе. 
Странецот не смее својата лична карта за стра-

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

Член 92 
Личната карта за странци се заменува кога е 

оштетена или дотраена, или кога од други причини 
не може повеќе да служи за својата намена. 

Странецот е должен во рок од осум дена од де-
нот на настапувањето на која и да било причина 
од став 1 на овој член да поднесе барање до надлеж-
ниот орган за замена на личната карта за странец. 

Овластеното лице на надлежниот орган може 
да му наложи на странецот да поднесе барање за 
замена на личната карта за странец ако при леги-
тимирањето на странецот утврди дека постои некоја 
од причините од став 1 на овој член. 

Член 93 
Странецот е должен издадената лична карта за 

странец да му ја врати на надлежниот орган: 
1) кога ќе стекне државјанство на СФРЈ; 
2) кога ја напушта Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија; 
3) кога му е изречена мерка на безбедност про-

терување од земјата односно заштитна мерка отст-
ранување од територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија или кога му е 
откажан натамошниот престој во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

2. Исчезнување или загубување на личната карта 
за странец или на друга исправа за идентитетот 

Член 94 
Исчезнувањето или загубувањето на личната 

карта за странец, на патната исправа или на друга 
исправа за идентитетот во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија странецот е дол-
жен без одлагање, а најдоцна во рок од 24 часа од 
моментот на узнавањето за загубувањето односно 
исчезнувањето на личната карта за странец одно-
сно на друга исправа за идентитетот, да му го при-
јави на надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина на чие подрачје ја загу-
бил исправата или на чие подрачје узнал за неј-
зиното исчезнување или- загубување. 
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Органот од став 1 на овој член ќе му издаде на 
странецот потврда за пријавувањето на загубува-
њето или исчезнувањето на личната карта за стра-
нец или на друга исправа за идентитетот. 

Член 95 
Странецот кој во странство ќе ја загуби или на 

друг начин ќе остане без патна исправа издадена од 
надлежниот орган на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија должен е тоа да му го при-
јави на најблиското дипломатско или конзуларно 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство. 

Дипломатското или конзуларното претставниш-
тво на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во странство ќе му издаде на странецот 
од став 1 на овој член нова патна исправа, по при-
бавена согласност од сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Член 96 
Странецот кој во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија ќе ја загуби патната исправа 
или на друг начин ќе остане без неа должен е кон 
барањето за издавање нова патна исправа или кон 
барањето за издавање виза на новата странска 
патна исправа, да ја приложи потврдата за прија-
вувањето на загубувањето или исчезнувањето на 
патната исправа што порано ја имал. 

VI. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Член 97 
За постојано населените странци, за странците 

што привремено престојуваат или минуваат преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, за основањето и престанокот 
на работата на здуженијата на странците, како и 
за исправите и визите што на странците им ги 
издава надлежниот орган на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија се води евиденција. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ја водат 
надлежните органи во републиката односно во 
автономната покраина, сојузниот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи и дипло-
матските или конзуларните претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство, во рамките на својата надлежност. 

Член 98 
Евиденција за потрошокот на средствата за 

сместување и материјално обезбедување на страни-
ците на кои им е признаен статусот на бегалец води 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

За потрошокот на средствата од став 1 на овој 
член надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина го известува сајузниот орган 
на управата надлежен за работите на здравството 
и социјалната заштита. 

VII. ОВЛАСТУВАЊА И НАДЗОР 

Член 99 
Се овластува функционерот кој раководи со. 

сојузниот орган "на управата надлежен за внатреш-
ни работи: 

1) да го пропише начинот на издавање на патни 
И Други исправи и визи на странци, начинот на 
одобрување привремен престој, начинот на одобру-
вање постојано населување, начинот на признава-
ње на статусот на бегалец и пријавувањето и одја-
вувањето на живеалиштето и пријавувањето на 

престојувалиштето и начинот на водењето региста-
рот за странци; 

2) да го пропише образецот: на патниот лист за 
странец, на туристичката пропусница, на личната 
карта за странец, на одобрението за постојано на-
селување, на одобрението за привремен престој и на 
визата што им се издава на странци, како и обрас-
ците на барањата за нивно издавање; 

3) да го пропише образецот врз кој се врши 
пријавување и одјавување на живеалиштето и при-
јавување на престојот и обрасците на евиденциите 
што, според одредбите од овој закон, ги водат орга-
низациите на здружен труд, други самоуправни ор-
ганизации и поединци кои на странците им даваат 
услуги на сместување; 

4) да го пропише начинот на водење евиденција 
и известување за постојано населените странци, за 
странците што привремено престојуваат или ми-
нуваат преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, како и за патни-
те исправи и визите што на страниците им ги изда-
ваат надлежните органи во републиката односно 
во автономната покраина; 

5) да ја определи цената што надлежните орга-
ни ќе ја наплатуваат за обрасците на исправите што 
им ги издаваат на странци. 

Член 100 
Се овластува функционерот кој раководи со со-

јузниот орган на управата надлежен за надворешни 
работи, во спогодба со функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за внат-
решни работи, да ги пропише: 

1) начинот на издавање патни исправи и визч 
на странци во дипломатските или конзуларните 
претставништва на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство; 

2) образецот и начинот на издавање посебна 
лична карта што им се издава на членовите на 
дипломатските или конзуларните претставништва 
на странски држави или на членовите на друг* 
странски мисии кои во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија имаат дипломатски ста-
тус; 

3) начинот на издавање визи на членовите на 
дипломатските или конзуларните претставништва 
на странски држави или на членовите на други 
странски мисии кои во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија имаат дипломатски 
статус; 

4) начинот на водење евиденција и на известу-
вање за издадените патни исправи и визи на стран-
ци во дипломатските или конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство. 

Член 101 
Во поглед на работите на влегувањето, движе-

њето и преса ој ат на странците, личното име, здру--
зкувањето, набавувањето, држењето и носењето на 
оружје, функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
може па органите во републиката односно во авто-
номната покраина да им издава' задолжителни 
инструкции за извршување на овој закон. 

Член 102 
Во поглед на работите околу издавањето патни 

исправи на странци, одобруњавето престој (привре-
мен престој, постојано населување), признавањето 
на статусот на бегалец, признавањето на правото на 
азил, пријавувањето и одјавувањето на живеалиш-
тето и пријавувањето на престојувалиштето и здру-
жувањето на странците, сојузниот орган на управа* 
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та надлежен за внатрешни работи може да врши и 
инспекција над спроведувањето на сојузните про-
писи. 

Органот во републиката односно во автоном-
ната покраина во кој се врши инспекција според 
одредбата од став 1 на овој член е должен да овоз-
можи увид БО предметите кои се однесуваат на 
спроведувањето на соодветните сојузни прописи и да 
ги даде потребните податоци и известувања. 

Ако утврди дека органот во републиката однос-
но во автономната покраина во кој се врши инспек-
ција не ги извршува сојузните прописи од области-
те наведени во став 1 на овој член или во 
извршувањето на тие прописи утврди други непра-
вилности, работникот што врши инспекција ќе го 
запознае со тоа функционерот кој раководи со тот 
орган и функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлел^ан за внатрешни работи и 
ќе ги предложи мерките што треба да се преземат. 

Член 103 
Надзор над потрошокот на средствата за смес-

тување и за материјално обезбедување на странците 
на кои им е признаен статусот на бегалец врши 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на здравството и социјалната заштита. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 104 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд или 
друго право лице: 

1) ако не го извести надлежниот орган во репуб-
ликата. односно во автономната покраина за доа-
ѓањето на припадници на странски вооружени сили 
или на странски служби за безбедност (член 4 
став 3); 

2) ако во пропишаниот рок не побара одобрение 
за привремен престој иа странци (член 32 став 2); 

3) ако до надлежниот орган во републиката, од-
носно во автономната покраина во пропишаниот рок 
не поднесе пријава за престојот на странецот на 
кого му дава услуги на сместување или ако поднесе 
неуредна придава (член 81 став 1); 

4) ако не води или неуредно ја води книгата 
за странците на кои им дава зтслуги на сместување 
(член 82 став 1); 

5) ако на овластеното лице од надлежниот орган 
не му овозможи увид во книгата за странците на 
кои им дава услуги на сместување (член 82 став 4). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 2.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд или 
РО друго правно лице. 

Член 105 
Со парична казна до 3.000 динари иди со казна 

затвор до 30 дена. ќе се казни за прекршок поеди-
нец кој дава услуги на сместување на странци со 
наплата: 

1) ако до надлежниот орган во пропишаниот рок 
не поднесе пријава за престојот на странецот на 
кого му дава услуги на сместување или ако поднесе 
неуредна пријава (член 81 став 1); 

2) ако не води или неуредно ја веди книгата за 
странците на кои им дава услуги на сместување 
со наплата (член 82 став 1); 

3) ако на овластеното липе од надлежниот орган 
не му овозможи увид во книгата за стра штите на 
кои им дава услуги на сместување (член 82 став 4). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна до 2 ООО динари и лицето кај кое 
странецот доаѓа во посета. 

Спрема поединец кој дава услуги на сместување 
на странци со наплата може да се изрече и заш-
титна мерка забрана на давање услуги на сместу-
вање, во траење до две години. 

Член 106 
Со парична казна до 3.000 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок странец: 
1) ако дол де во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија кога тоа му е забрането 
според одредбите од член 25 на овој закон; 

2) ако за себе дал неточни податоци или се 
послужил со лажна исправа (член 34 точка 2); 

3) ако се послужил со туѓа патна исправа или 
својата патна исправа му ја дал на друг да се 
послужи со неа (член 34 точка 3); 

4) ако на недозволен начин дошол во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а не 
му е признаен статус на бегалец односно не му е 
признаено право на азил (член 34 точка 4); 

5) ако на друг му помогнал или го поттикнал 
да ја премине на недозволен начин државната гра-
ница на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (член 34 точка 6); 

6) ако дојде во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во времето за кое му е от-
кажан привремениот престој (член 36 став 2); 

7) ако во рокот определен во одлуката на над-
лежниот орган не ја напушти територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(член 61 став 1). 

За прекршокот од став 1 па овој член на стра-
нецот ќе му се изрече и заштитна мерка отстрану-
вање од територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 107 
Со парична казна до 2.000 динари или со 

хазна затвор до 15 дена ќе се казни за прекр-
шок странец: 

1) ако се движи, престојува или постојано ќе 
се насели на определено место или на определено 
подрачје на кое движењето, престојот или населу-
вањето на странци е ограничено или забрането 
(член 4 став 1); 

2) ако престојува во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија подолго од 2 дена од 
денот определен во визата, туристичката пропус-
ница или одобрението за привремен престој, или 
ако во пропишаниот рок не поднесе барање за одоб-
рување на привремен престој (член 16 став 1, член 
31 став 1 и член 32 став 1); 

3) ако го напушти местото на престојот .што му 
го определил надлежниот орган (член 63); 

4) ако за време на престојот во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија носи странска 
воена, полициска или царинска униформа спро-
тивно на (Одредбите од законот (чл. 65 и бб); 

5) ако на надлежниот орган во пропишаниот 
рок не му го пријави престојувалиштето, промената 
на адресата на станот БО жиевалиштетно или ако 
не го одјави живеалиштето пред напуштањето на 
местото на живеалиштето (член 80); 

6) ако одбегнува на надлежниот орган да му го 
прибави престојот или промената на адресата на 
станот бо престојувалиштето (член 81 став 2); 

7) ако одбие на овластеното лице од надлежниот 
орган да му ја покаже исправата со која го дока-
жува својот идентитет (член 83 став 2); 

8) ако својата лична карта за странец му ја 
даде на друг на послуга односно ако се послужи со 
туѓа лична карта за странец (член 91 став 2). 
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Овластеното лице на органот во републиката 
односно во автономната покраина, надлежно за 
контрола на преминувањето на државната граница, 
може на самото место да је наплати паричната каз-
на од странецот во износ од ЗОО динара за дејствие-
то од став 1 точка 2 на овој член. 

Член 108 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок странец: 
1) ако на надлежниот орган не му го пријави 

престојот и промената на адресата на станот во 
престојувалиштето, кога не престојува во објект на 
организација на здружен труд, на друга самоуправ-
на организација или на поединец кој на странци 
им дава услуги на сместување, односно кога не 
престојува кај лицето кај кое дошол во посета 
(член 81 став 2); 

2) ако во пропишаниот рок не поднесе барање 
за издавање лична карта за странец (член 88); 

3) ако во пропишаниот рок не поднесе барање 
до надлежниот орган за замена на личната карта за 
странец (член 92 став 2); 

4) ако во пропишаниот рок не му го пријави на 
надлежниот орган во републиката, односно во авто-
номната покраина исчезнувањето или загубувањето 
на личната карта за странец, на патната исправа 
или на друга исправа за идентитетот (член 94 
став 1). 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 109 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

преженува да важи Законот за движење и престој 
на странци во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73). 

Член 110 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

843. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка- Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-
НАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧ-

НИОТ ПОЈАС 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 сеп-
тември 1980 година. 

П бр. 24 
30 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ 

ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

Член 1: 
Во Законот за преминување на државната гра-

ница и за движење во граничниот по]ас („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 34/79) во член 54 став 3 зборот: 
„меѓународен" се брише. 

Член 2 
Во член 58 ставот 2 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

844. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИН-

СКАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за царинската служба, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Сојузниот собор од 30 септември 1980 година. 

П бр. 25 
30 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Кристин Мијатовић, е. р. 

: Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

! I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува организацијата и ра-

ботата, должностите и одговорностите на органи-
те на царинската служба, како и правата обврски-
те и одговорностите на работниците од органите на 
царинската служба. 

Член 2 
Органите на царинската служба непосредно ги 

извршуваат сојузните закони и други прописи и оп-
шти акти во областа на царините и вршат други зада-
чи и работи што со овој или со друг сојузен закон 
им се ставени во делокруг. 

Член 3 
Задачите и работите на органите на царинска-

та служба ги врши Сојузната управа за цапини и 
царинарниците како нејзини подрачни органи. 
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Член 4 
Врз организацијата и работата начинот на оства-

рување на самоуправните права, должности и одго-
ворности и врз други односи во органите на царин-
ската служба се применуваат одредбите на Зако-
нот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата, ако со овој или со друг сојузен закон 
не е определено поинаку.-

II. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 5 
Во делокругот на Сојузната управа за царини 

и на царинарниците спаѓаат работите на: царин-
скиот надзор, царинењето на стоки, контролата на 
стоки чиј увоз, односно извоз посебно е регулиран 
девизновалутната контрола во меѓународниот пат-
нички и пограничен промет со странство, спре-
чувањето и откривањето на царинските прекршоци 
и водењето на првостепена и второстепена управна 
и првостепена прекршочна постапка, спречувањето 
и откривањето на кривични дела и стопански прес-
тапи во царинската постапка, спречувањето и от-
кривањето на девизни прекршоци во меѓународниот 
патнички и пограничен промет со странство, како и 
обработката и следењето на статистичките податоци 
за увозот и извозот. 

1. Сојузна управа за царини 

Член 6 
Сојузната управа за царини, во рамките на 

делокругот од член 5 на овој закон, ги врши осо-
бено следните работи: 

1) ја организира работата на царинската, служ-
ба го следи и проучува нејзиниот развој и презе-
ма соодветни мерки за нејзиното правилно ф у н к -
ционирање; 

2) обезбедува еднообразна примена на царин-
ските и други прописи што ги извршуваат органи-
те на царинската служба и врши надзор над ра-
ботата на ц а р и н а р н и ц а ^ ; 

3) решава по жалбите против решенијата на 
царинарниците донесени во управна постапка и ре-
шава во прв степен во управната постапка, кога 
тоа со закон е пропишано; 

4) одлучува за формирањето на организациони 
единици за вршење на стручни и технички работи 
за потребите на повеќе царинарници и на Сојузна-
та управа за царини; 

5) предлага и реализира програми за ^ д о л г о -
рочно кадровско, стручно и техничко унапреду-
вање на службата, донесува и реализира соодвет-
ни годишни планови и се грижи за обезбедувањето 
на други услови за успешно извршување на зада-
чите на органите на царинската служба; 

6) остварува соработка со организациите на 
здружен труд, со стопанските комори и со други 
самоуправни организации и заедници; 

7) ги обработз^ва и следи статистичките подато-
ци за увозот и извозот и ги информира учесници! е 
во царинската постапка за прашањата од делокру-
гот на органите на царинската служба како соста-
вен дел на системот за општествено информирање. 

Член 7 
Заради обезбедување на еднообразна примена 

на сојузните прописи и за усепшно извршување на 
задачите и работите на органите на царинската 
служба, директорот на Сојузната управа за царини 
издава упатства за работа на органите. на царин-
ската служба. 

2. Царинарници 

Член 8 
Царинарниците се основаат во стопанските и 

сообраќајните центри кога тоа го бараат обемот, 
структурата и тековите на стоки и услуги во над-
ворешнотрговската размена, патничкиот промет со 
странство и други оправдани економски интереси. 

Член 9 
Царинарниците ги основа, спојува и укинува 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузната 
управа за царини. 

Основањето, спојувањето или укинувањето на 
царинарниците се врши по претходно прибавено 
мислење од надлежниот орган на републиката од-
носно на автономната покраина. 

Иницијативата за основање, спојување и уки-
нување на царинарницлте ја даваат органите на оп-
штествеио-политичките заедници и стопанските 
комори. 

Член 10 
Царчнарницита, во рамките на делокругот од 

член 5 на овој закон непосредно или преку своите 
организациони единици: 

1) врши царински надзор Брз стоки, патници 
и превозни средства; 

2) врши царинење на стоки; 
3 ) врши контрола на стоки чиј УЕОЗ односно 

извоз е посебно регулиран; 
4) врши девизно-валутна контрола во меѓуна-

родниот патнички и пограничен промет со стран-
ство; 

5) спречува и открива царински прекршоци, 
кривични дела и стопански престапи во царинска-
та постапка; 

6) води во прв степен управна постапка и 
прекршочна постапка по царински прекршоци; 

7) врши и други работи што и се ставени во 
делокруг со сојузен пропис. 

Член 11 
Со работата на царинарницата раководи уп-

равник. 
Управникот на царинарницата е работник со 

посебни овластувања и одговорности. 
Управникот на царинарницата за својата рабо-

та и за работата на царинарницата одговара пред 
директорот на Сојузната управа за царини. 

Управникот на царинарницата е дслл^ен да го 
известува директорот на Сојузната управа за ца-
рини за состојбата во царинарницата и за нејзина-
та работа, во периоди и на начин што ќе ги опре-
дели директорот на Сојузната управа за царини. 

Заради остварување соработка со учесниците 
во царинската постапка, управникот на царинар-
ницата го информира надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница и соодветната стопан-
ска комора за прашањата од делокругот на ца-
ринарница! а. 

Член 12 
Управникот на царинарницата го назначува и 

разрешува од должноса директорот на Сојузната 
управа за царини, во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, која се дава по претходно прибавено 
мислење од надлежниот орган на републиката од-
носно на автономната покраина на чија територија 
е седиштето на односната царинарница. 

Назначувањето на управникот на царинарницата 
се врши без јавен конкурс, за период од 4 години. 

Управникот на царинарницата може под исти 
услови повторно да се назначи. 
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Управникот на царинарницата, кој по истеку-
вање на периодот од четири години не ќе биде пов-
торно назначен, се распоредува на задачи и рабо-
ти што одговараат на неговата стручна подготовка 
односно на работните способности, во истата цари-
нарница односно во Друг орган на царинската 
служба или и се става на располагање на Сојуз-
ната управа за царини. 

На управникот на цариницата кој. не ќе го 
прифати распоредот од став 4 на овој член му пре-
станува работниот однос. 

Управникот на царинарницата кој според од-
редбата на став 4 од овој член е ставен на распо-
лагање, правата од работниот однос ги остварува 
во царинарницата, во согасност со законот. 

Член 13 
Во царинарницата може да постои еден или 

•двајца помошници на управникот. 
Помошник-управникот на царинарницата го 

назначува и разрешува од должноста директорот на 
Сојузната управа за царини, по претходно приба-
вено мислење од работната заедница на царинар-
ницата и од управникот на царинарницата. 

Помошник-управникот на царинарницата му 
помага во работата на управникот на царинарница-
та и врши други работи утврдени со општите акти 
за организацијата и работата и со систематизаци-
јата на задачите и работите. 

Управникот на царинарницата во случај на не-
гова отсутност или спреченост да ги извршува рабо-
тите и задачите, го заменува работотникот што 
ќе го определи тој, во согласност со директорот на 
Сојузната управа за царини. 

Член 14 
Заради непосредно вршење на работите, на 

царинење на стоки, спроведување на мерки на ца-
рински надзор и контрола на патничкиот промет 
со странство, царинарницата како свои организаци-
они единици има царински испостави и царински ре-
ферати, утврдени со општиот акт за организација-
та и работата на Сојузната управа за царини и на 
царинарниците, што се формираат во седиштето или 
надвор од седиштето на царинарницата. 

Почетокот на работата на организационите 
единици од став 1 на овој член го определува ди-
ректорот на Сојузната управа за царини со реше-
ние што се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 15 
Царинарницата има комисија за царински пре-

кршоци, која се именува секоја година, а се состои 
од претседател и двајца чланови, кои имаат свои 
заменици. 

Царинарницата, по потреба, може да има две 
или повеќе комисии за царински прекршоци. 

Претседателот и членовите на комисијата за 
царински прекршоци, како и нивните заменици, ги 
именува директорот на Сојузната управа за цари-
ни од редот на стручните работници на царинар-
ницата, на предлог од управникот на царинарни-
цата. 

Член 16 
Царинарницата има службен печат, жиг и 

штембил, кој се изработува и употребува на начин 
пропишан со сојузен закон или со пропис донесен 
врз основа на сојузен закон. 

Иа зградата во која се наоѓа царинарницата, 
односно нејзина организациона единица, се поста-
вува табла со назив на царинарницата односно на 
нејзината организациона единица, напишан »на ја-
зиците и писмата на народите на Југославија. Ако 
царинарницата или нејзина организациона едини-
ца се наоѓаат на територијата на општина во која 

во службена употреба е и јазик на народност, на-
зивот на царинарницата, односно на нејзината ор-
ганизациона единица, се пишува и на јазикот на 
таа народност. 

III. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА УП-
РАВА ЗА ЦАРИНИ И НА ЦАРИНАРНИЦИ ТЕ И 
ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЦАРИН-

СКАТА СЛУЖБА 

1. Средства за работа 

Член 17 
Распоредот на средствата наменети за работа 

на органите на царинската служба,- освен средствата 
што ги стекнуваат работниците како доход на ра-
ботните заедници на органите на царинската служ-
ба се врши со претсметка што ја донесува директо-
рот на Сојузната управа за царини, по прибавено 
мислење од работните заедници на органите на ца-
ринската служба. 

Распоредот на средствата од став 1 на овој 
член, што и се доделени на царинарницата, се вр-
ши со претсметката на царинарницата што ја до-
несува управникот на царинарницата, по прибаве-
но мислење од работната заедница на царинарни-
цата. 

Член 18 
Директорот "на Сојузната управа за царини 

одлучува за користењето на средствата од член 17 
став 1 на овој закон доделени на Сојузната управа 
за царини, а управникот на царинарницата — за 
користењето на средствата од член 17 став 2 на 
овој закон. 

Член 19 
На работникот на орган на царинската служба, 

кој дал вонреден придонес за извршувањето на за-
дачите и работите на органот на царинската служ-
ба односно со својата креативна работа, иновација, 
рационализација или со друг вид на творештво во 
позначителна мерка придонесол кон резултатите или 
унапредувањето на работата на органот на царин-
ската служба, може да му се додели соодветен на-
домест или друг вид на признание. 

За доделување на надомест или друг вид на 
признание врз товар на средствата за посебна на-
мена одлучува директорот на Сојузната управа за 
царини, по прибавено мислење од работната заед-
ница на органот на царинската служба. 

2. Стекнување и распоредување на доходот на ра-
ботни заедници 

Член 20 
Стекнувањето и распоредувањето на доходот 

на работната заедница на Сојузната управа за ца-
рини и на работните заедници на царинарнииите 
(во натамошниот текст: работни заедници на орга-
ните на царинската служба) се уредуваат со самоу-
правна спогодба, во согласност со сојузниот закон 
и општествен договор. 

Член 21 
Поради посебните услови за работа и природа-

та на вршењето на задачите и работите (работа на 
отворен простор, влијание на издувни гасови на 
граничен премин, штетност по здравјето со упот-
ребата на сепцифична опрема која е извор на io-
низирачки зраци, преглед на превозни средства, 
патници и стоки и ел.), на органите на царинската 
служба за определени работи и задачи во основ-
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ната дејност им се обезбедуваат средства за лични 
доходи зголемени за 20% според одредбите на оп-
штествениот договор со кој се уредуваат заеднич-
ките основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи ЕО работните заедници на сојузните 
органи во однос на вредноста на задачите и рабо-
тите утврдени во тој општествен договор, нама-
лени за средствата за минат труд и тие средства 
влегуваат во средствата за работа на органите на 
царинската служба. 

Сојузниот извршен совет ги утврдува задачи-
те и работите за кои се врши зголемување на сред-
ствата по став 1 на овој член, на предлог од дирек-
торот на Сојузната управа за царини. 

3. Распределба на доходот на средства за личим 
доходи и за заедничка потрошувачка во работните 

заедници 

Член 22 
Работните заедници на органите на царинска-

та служба со самоуправна спогодба ги утврдуваат 
заедничките основи и мерила за распоредување на 
доходот на средства за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка, како и за распределба на тие 
средства, во согласност со начелата за распределба 
според трудот, што се предвидени со општествено 
утврдени основи и мерила. 

Во работната заедница на царинарницата, 
средствата од став 1 на овој член се распоредуваат 
и користат врз основа на финансискиот план, а 
нивната конечна распределба се врши со заврш-
ната сметка што ја донесува работната зедница, по 
прибавено мислење од управникот на царинарни-
цата, 
fc 

Член 23 
Оцена за придонесот на работната заедница на 

царинарницата во остварувањето на функциите, 
задачите 'и работите на царинарницата во перио-
дите за кои се врши привремена пресметка на 
личните доходи на работниците дава управникот 
на царинарницата, по прибавено мислење од работ-
ната заедница на царинарницата. 

Ако работната заедница на царинарницата не 
е задоволна со дадената оцена од став 1 на овој 
член, управ пикет на царинарницата ќе постапи во 
согласност со член 33 од овој закон. 

Оцената на резултатите од трудот на работни-
ците ка царинарницата ја утврдува работната 
заедница на царинарницата, по прибавено мислење 
од управникот на царинарницата, во постапка ут-
врдена со самоуправниот општ акт, во согласност 
Со законот. 

Ако во работната заедница на царинарницата 
се формирани работни единици, во согласност со 
статутот, оцената од став 3 на овој член може да 
ја утврдува и работната единица, по прибавено 
мислење од управникот на царинарницата. 

Член 24 
Решение за износот на месечната аконтација 

на личниот доход и на аконтацијата на личниот 
доход по привремената пресметка, како и за конеч-
ното утврдување на личниот доход по завршната 
сметка на работниците на царинарницата, издава 
управникот на царинарницата. 

Член 25 
За законито користење на средствата за лич-

ни доходи и на средствата за заедничка потрошу-
вачка на работната заедница ка царинарницата 
во рамките на финансискиот план, е одговорен уп-
равникот на царинарницата. 

IV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУ-
ПРАВНИТЕ ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОС-

ТИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

1. Работна заедница 

Член 26 
Работниците што работат во Сојузната управа 

за царини сочинуваат работна заедница на Сојуз-
ната управа за царини, а работниците што работат 
во царинарницата сочинуваат работна заедница на 
царинарницата. 

Член 27 
Работните заедници на органите на царинска-

та служба со самоуправна спогодба ги утврдуваат 
заедничките основи за начинот на остварувањето 
на самоуправните права, обрвски и одговорности 
на работниците, што поблиску се уредуваат во ста-
тутите и во другите самоуправни општи акти на 
работните заедници. 

Работните заедници на органите на царинска-
та служба, во согласност со законот и статутот, 
можат меѓусебно да склучуваат и други самуправ-
ни спогодби со кои ги уредуваат одделните пра-
шања од заеднички интерес за сите работни заед-
ници и работници на органите на царинската 
служба. 

Самоуправната спогодба се смета за усвоена во 
работната заедница кога ќе ја прифати мнозис-
твото од вработените работници на таа работна 
заедница. 

2. Совет па работната заедница 

Член 23 
Советот на работната заедница го сочинуваат 

делегати од сите работни единици, кои се избираат 
сразмерно со бројот на работниците на работната 
единица, со тоа што секоја работна единица мора 
да биде застапена најмалку со еден делегат. 

Во советот на работната заедница на царинар-
ницата не може да биде избиран управникот на 
царинарницата. 

Член 29 
Со статутот и со друг самоуправен општ акт на 

работната заедница можат да се утврдат и други-
те самоуправни органи што се формираат ео работ-
ната заедница, како и нивните права, обврски и од-
1 »Борности, начинот на изборот односно именува-
њето и разрешувањето. 

Член 30 
Со предлозите на самоуправните * општи акти 

советот на работната заедница на царинарницата 
го запознава управникот на царинарницата. 

Член 31 
Кога управникот на царинарницата смета дека 

самоуправниот општ акт на работната заедница на 
царинарницата, што го донесуваат работниците 
или советот на работната заедница, не е во соглас-
ност со уставот, со законот или со друг пропис, има 
право и должност да го запре од извршување так-
виот акт и да им предложи на работниците, однос-
но ма советот на работната заедница, својот акт 
да го изменат. 

Управникот на царинарницата ќе постапи спо-
ред начинот предвиден во став 1 на овој член и 
кога смета дека поединечен акт на работната 
заедница не е согласен со уставот, законот или со 
друг пропис. 

Член 32 
Кога управникот на царинарницата смета дека со 

самоуправниот општ акт или со поединечниот 
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акт на работната заедница или на советот на работ-
ната заедница на царинарницата се доведува во пра-
шање навременото и успешното извршување на 
функцијата на царинарницата, поради што можат 
да настапат штетни последици, ќе ги предупреди 
за ова работниците, односно советот на работната 
заедница на царинарницата. 

АКО работниците или советот на работната 
заедница на царинарницата не постапат во сог-
ласност со предупредувањето, управникот на ца-
ринарницата таквиот акт ќе го запре од извршу-
вање. 

Член 33 
Ако управникот на царинарницата во соглас-

ност со член 32 односно 33 од овој закон запре од 
извршување акт на работната заедница или на 
советот на работната заедница, за причините на 
запирањето на извршувањето е должен да го извес-
ти директорот на Сојузната управа за царини, кој 
оценува дали тие причини се основани и дали, во 
согласност со законот, ќе му предложи на Сојуз-
ниот извршен совет да донесе одлука за спорното 
пра ига ње. 

Ако директорот на Сојузната управа за царини 
не се согласи со запирањето од извршување на 
актот или ако во рок од 15 дена од денот на при-
емот на известувањето од став 1 на овој член не му 
предложи на Сојузниот извршен совет да одлучи 
за спорното прашање, запрениот самоуправен општ 
акт или поединечниот акт на работната заед-
ница односно на нејзиниот совет може да се изврши. 

3. Информирање во работната заедница 

Член 34 
Работниците на органот на царинската служба 

во остварувањето на самоуправувањето имаат пра-
во да бидат редовно и навремено информирани за 
програмите и плановите на работата на Сојузната 
управа за царини и на цринарниците и за нивното 
извршување; за состојбата на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка и за корис-
тењето на тие средства; за прашањата од значење 
за организацијата на работата и за сите други пра-
шања од интерес за самоуправното одлучување и 
за самоуправната контроле. 

Советот на работната заедница на Сојузната уп-
рава за царини и на царинарниците и другите ор-
гани на работните заедници на органите на 
царинската служба се должни на соодветен начин 
да им обезбедат на работниците остварување нз 
увид во соодветните материјали и во одлуките што 
ги донеле во рамките на своите право и должности. 

Член 35 
Работниците на органите на царинската служ-

ба имаат право да покренуваат иницијатива за 
разгледување на сите прашања од рамките на 
правата, обврските и одговорностите на работна-
та заедница и да даваат предлози и мислења за 
прашањата од значење за Работата и унапредува-
њето на работата на органите на царинската служ-
ба и за развојот на самоуправувањето во работна-
та заедница и во службата во целост. 

4, Самоуправна контрола во ра5отната заедница на 
царинарницата 

Член 36 
Работникот во работната заедница на царинао-

нииата, советот на работната заедница и органот 
на самоуправната контрола на работната заедница 
на царинарницата, во остварувањето на самоуправ-
ната контре па во работната заедница на царинао-
ницата, се должни за забележаните појави и за 
своето мислење да ги известат работниците в* 
работната заедница и управникот на царинарни-

цата и да соработуваат со органите за општествен 
надзор и за таа соработка да ги известуваат ра-
ботниците во работната заедница на царинарни-
цата. 

V. РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Засновање на работен однос 

Член 37 
Лицето кое заснова работен однос во орган на 

царинската служба, покрај општите услови, мора 
да ги исполнува следните посебни услови: 

1) да има соодветен степен и вид на стручна 
подготовка за вршење на определени задачи и ра-
боти; 

2) да не е осудувано на безусловна казна зат-
вор за кривично дело против основите на соција-
листичкото самоуправно општествено уредување и 
безбедноста на СФРЈ, за кривично дело против чо-
вечноста и меѓународното право, за крвично дело 
против службената должност на службените лица 
во сојузните органи и за кривично дело против 
вооружените сили на СФРЈ, предвидени со Кри-
вичниот закон на СФРЈ, за кривични дела против 
службената должност предвидени со републичките 
односно покраинските кривични закони, како и за 
царинско кривично дело; 

3) да не му е изречена дисциплинската мерка 
престанување на работниот однос во работната 
заедница на државен орган, односно во организа-
ција на здружен .труд или во самоуправна органи-
зација и заедница, поради потешка повреда на ра-
ботната должност; 

4) да ги исполнува посебните здравствени и 
психофизички услови за вршење на определени 
задачи и работи. 

Во случаите од став 1 точ. 2 и 3 на овој член 
лице не може да заснове работен однос во орган на 
царинската служба за време од пет години — ако е 
осудено на казна затвор до пет години, односно за 
време од десет години ако е осудено на казна зат-
вор над пет години, сметајќи од денот на издржа-
ната, простената или застарената казна, односно 
две години од денот на правосилноста на изрече-
ната дисциплинска мерка. 

Член 38 
Директорот на Сојузната управа за царини, од-

носно управникот на царинарницата, одлучува за 
потребата од нови работници во рамките на опш-
тиот акт за систематизацијата на задачите и рабо-
тите, по прибавено мислење од советот на работ-
ната заедница на Сојузната управа за царини, од-
носно на царинарницата, под услов да се обезбе-
дени парични средства. 

Член 39 
Ако на јавен конкурс или на јавен оглас не се 

пријават кандидати, или се пријават оние кои не 
ги исполнуваат сите услови објавени во конкурсот 
односно во огласот, се распишува нов јавен кон-
курс односно јавен оглас. 

Член 40 
За работниците кои се примаат на работа во 

Сојузната управа за царини со јавен конкурс или 
со јавен оглас, постапката ја спроведува конкурс-
ната комисија на Сојузната управа за царини, а за 
работниците на царинарницата — конкурсната ко-
мнена на царинарницата. 

Изборот на кандидати за работа во Сојузната 
управа за царини го врши директорот на Сојузната 
управа за царини, а за работа во царинарница — 
управникот на царинарницата, по прибавено мис-
лење од советот на работната заедница на Сојуз-
ната управа за царини, односно на царинарницата. 
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Член 41 
Управникот на царинарницата ги донесува ре-

шенијата што се однесуваат на остварувањето на 
правата, обврските и одговорностите од работниот 
однос на работниците на царинарницата, ако со 
овој закон не е поинаку определено. 

2. Стручно образование на работниците 

Член 42 
За време на приправничкиот стаж приправни-

кот се наоѓа на стручна обука во една од царинар-
н и ц и ^ или во Сојузната управа за царини, според 
утврдената програма за обука. 

По успешно извршениот приправнички стаж и 
положениот стручен испит, приправникот се рас-
поредува на соодветни задачи и работи во Сојуз-
ната управа за царини, односно во царинарницата, 
ако за тоа има можност според систематизацијата 
на задачите и работите. 

На приправникот кој не ќе го прифати распо-
редувањето на задачи и работи во смисла на став 
2 од овој член му престанува работниот однос. 

Член 43 
Работникот кој заснова работен однос во Со-

јузната управа за царини, односно во царинарни-
цата, за задачите и работите на основната дејност, 
должен е во рок од две години од денот на влегу-
вањето на работа да положи стручен испит за за-
дачите и работите од царинската слул^ба, ако има 
помалку од десет години работен стаж и не поло-
жил стручен испит кај друг орган, односно орга-
низација. 

Работникот од став 1 на овој член кој има 
повеќе од десет години работен стаж или има по-
ложен стручен испит кај друг орган, односно орга-
низација, е должен во рокот од бтав 1 на овој член 
да положи дополнителен испит за задачите и ра-
ботите од основната дејност на царинската служба. 

Работникот на органот на царинската служба 
кој во текот на работата ќе стекне повисок степен 
на училишна подготовка, а нема повеќе од десет 
години работно искуство на царинските работи, е 
должен да го положи испитот од став 2 на овој 
член во рок од две години од денот на распоредува-
њето на задачите и работите што одговараат на 
степенот на училишната подготовка што работ-
никот ја стекнал. 

Ако работникот од ст. 1 и 2 на овој член, во 
пропишаниот рок, по своја вина, не го положи ис-
питот, му престанува работниот однос/ 

Работникот од став 3. на овој член кој не ќе 
го. положи испитот во пропишаниот рок, ќе се 
распореди на задачите и работите што порано ги 
вршел. 

3. Одмори и отсуства i 

Член 44 
На работникот на царинската служба што се 

упатува на стручна обука предвидена со посебна 
програма на службата за основната дејност може да 
му се одобри отсуство од работа со надомест на лич-
ниот доход во траење од три месеца, ако таа обука 
се врши врз товар на средствата за посебни намени. 

Член 45 
Работникот што прима надомест поради одвоен 

Здивот од семејството има право на секој шести ме-
сец да отсуствува од работа со надомест на личниот 
доход во траење од пет работни дена, заради посета 
ра потесното семејство. 

Како потесно семејство, во смисла на овој закон 
се сметаат брачниот другар и децата (брачни, вон-
брачни, посвоени и на издржување), како и роди-
телите на работникот, ако работникот ги издржува и 
со нив живее во заедничко домаќинство. 

4. Распоредување на работниците 

Член 46 
Работникот на орган на царинската служба ги 

врши задачите и работите заради чие вршење за-
сновал работен однос, односно на кои е распореден. 

Ако потребите на службата бараат, работникот 
може да се распореди на други задачи и работи кои 
одговараат на неговата стручна подготовка и работ-
но искуство, во согласност со условите пропишани 
со општиот акт за систематизацијата на задачите 
и работите. 

Распоредувањето од став 2 на овој член го врши: 
1) за работниците на Сојузната управа за цари-

ни — директорот на Сојузната управа за царини; 
2) за работниците на царинарницата — управ-

никот на царинарницата. 
Распоредувањето на работникот во смисла на • 

овој член се врши по прибавено мислење на ра-
ботната заедница. 

Член 47 
Директорот на Сојузната управа за царини мо-

же работникот што работи на задачите и работите 
од основната дејност да го премести од една цари-
нарница во друга, односно од царинарницата во Со-
јузната управа за царини и обратно, ако тоа го ба-
раат интересите на службата. 

Како интереси на службата, во смисла на став 
1 од овој член, се сметаат особено случаите кога 
работите во некоја царинарница односно во Сојуз-
ната управа за царини не можат навремено и ус-
пешно да се извршуваат со постојните работници, 
случаите на основање нови царинарници или нови 
организациони единици, односно кога тоа го бараат 
причините на безбедноста на државната граница, 
на општествената самозаштита и други слични 
случаи. 

Работникот на орган на царинската служба мо-
же да бара преместување од една царинарница во 
друга, односно во Сојузната управа за царини и об-
ратно. 

Преместувањето од ст. 1 и 3 на овој член го вр-
ши директорот на Сојузната управа за царини, по 
прибавено мислење од управникот на царинарница-
та и од советот на работната заедница на царинар-
ницата, односно на Сојузната управа за царина, од 
која работникот заминува и во која доаѓа. 

Работникот преместен по потреба на слзтжбата 
се распоредува на задачите и работите што одгова-
раат на неговата стручна подготовка и работно ис-
куство. и без согласност од работникот. 

Против решението за преместување по потреба 
на службата, работникот има право на приговор. 

За приговорот од став 6 на свој член одлучува 
директорот на Сојузната управа за царини, по при-
бавено мислење од советот на работната заедница 
од која работникот се преместува. 

Приговорот од став 6 на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

Член 48 
На работникот преместен по потреба на служ-

бата му припаѓа надомест на патните и селидбените 
трошоци за него и за членовите на неговото потесно 
семејство. 
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На работникот од став 1 на овој член му при-
паѓа надомест поради одвоен живот од семејството, 
и тоа од денот на стапувањето на работа на задачи-
те и работите па се додека не му се обезбеди соод-
ветен стан за него и за неговото семејство. 

Решението за надомест од ст. 1 и 2 иа овој член 
го донесува директорот на Сојузната управа за ца-
рини, во согласност со прописите но Сојузниот из-
вршен совет и со самоуправната спогодба. 

Чден 49 
На работникот преместен по потреба на служ-

бата Сојузната управа за царини е должна да му 
обезбеди стан во рок од две години од денот на 
стапувањето на новите задачи и работи. Ако на та-
ков работник во наведениот рок не му се обезбеди 
стан или за ова со работникот не се постигне спо-
годба, Сојузната управа за царини е должна ра-
ботникот, на негово барање, да го врати на работа 
во царинарницата односно во Сојузната управа за 
царини од која е преместен или во друга царинар-
ница каде постои можност на тој работник да му 
се обезбеди стан. 

Член 50 
Работникот што е преместен е должен да се јави 

на работа во рокот определен во решението за пре-
местување. 

Рокот од став 1 на овој член не може да биде 
покус од десет дена од денот на разрешувањето од 
до ЛЖГ10СТ. 

Член 51 
Ако интересите на службата налагаат, директо-

рот па Сојузната управа за цз рини, во согласност 
со чтт-R 46 ста" 2 од oi-'oj за:;он, може работникот 
привремено да го упати на работа од една царинар-
ница во дпуга. односно во Сојузната управа за ца-
рини и обоатЕто. 

Работата од став 1 на овој член може да трае 
до шест месеци, а подолго од тоа време само со 
согласност на работникот. 

За време на привременото упатување на работа 
во друга, царинарница или во Сојузната управа за 
царини, на работникот му припаѓаат дневници за 
Првите месец дена, а по тоа надомест за одвоен жи-
вот во согласност со член 48 од овој закон. 

Како интереси на службата, во смисла на став 
1 од овој член, се сметаат особено случаите кога 
работите во некоја царинарница односно во Сојуз-
ната управа за царини не можат навремено и ус-
пешно да се извршуваат со постојните работници. 

Член 52 
Управникот на царинарница може, по потреба 

на службата, да распореди работник од една орга-
низациона единица на царинарницата во друга, без 
оглед на тон дали тие се во седиштето или надвор 
од седиштето на царинарницата, во согласност со 
член 46 и член 47. ст. 2 и 5 од овој закон 

Работникот што со распоредот од став 1 на овој 
член го менува живеалиштето, доколку во местото 
на новото живеалиште бара стан за себе и своето 
семејство, е изедначен во правата со работникот 
преместен по потреба на службата, што се утврдени 
со чл, 48 и 49 од овој закон, ако новото живеалиш-
те е оддалечено повеќе од 50 km од неговото пора-
нешно живеалиште. 

Член 53 
Ако интересите на службата Ета ла га ат, управ-

никот на царинарницата може работникот привре-
мено да го упати на работа во друга организациона 
единица на царинарницата, во смисла на член 52 
став 1 од овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, работникот може да се распореди на други 
задачи и работи што одговараат на неговата струч-
на подготовка и работно искуство без претходно 
прибавено мислење на работната заедница, ако 
таквите задачи и работи мораат итно и неодложно 
да се извршат поради спроведување на вонредни 
или посебни мерки на царински надзор и контрола, 
односно замена на ненадејно отсутен работите 
со тоа што таквата работа може да трае најдолго 30 
дена. 

Одредбите на член 51 ст. 2 и 3 од овој закон ќе 
се применуваат и врз работниците од став 1 на овој 
член. 

Член 54 
Ако СО распоредот Ета работникот од член 52 на 

овој закон или со привременото упатување на ра-
бота во смисла на член 53 од овој закон се созда-
ваат материјални обврски, таквиот распоред однос-
но привремено упатување на работа може да се 
врши само со претходна согласност од директорот на 
Сојузната управа за царини. 

Член 55 
Работникот на орган на царинската служба на 

кој ке му се одземе службената легитимација или 
нема да му се завери важноста на таа легитимација 
во смисла на член 59 од овој закон, може да се рас-
пореди на други соодветни задачи и работи во рам-
ките на царинарницата, да се премести на други 
соодретки задачи и работи во рамките на 'царинска-
та служба или да се стави на располагаЕБе. 

Решение за распоредувањето односгто за премес-
тувањето во смисла еш став 1 од вој член донесува 
управникот на царинарницата, односно директорот 
на Сојузната управа за царини, а против тоа ре-
шение може да се вложи приговор. 

Против решението донесено по приговорот од 
став 2 на овој член може да се изјави жалба до 
Сојузниот извршен совет во рок од осум дена од 
денот на приемот на решението. 

Приговорот и жалбата не го одлагаат извршу-
ваното на решението. 

5. Превентивна здравствена и хигиенско-техничка 
заштита при работа 

Член 56 
За обезбедуваЕве на определени задачи и работи 

Eia органите на царинската служба работникот мо-
ра да има посебни здравствени и психофизички спо-
собности. 

Работниците што работат на задачите и рабо-
тите од став 1 на овој член подлежат на задолжи-
телен здравствен преглед најмалку еднаш во две 
години, а за здравствената состојба на тие работ-
ници се води посебна евиденција. 

Задачите и работите од став 1 на овој член, 
здравствените и психофизичките способности што 
работникот треба д̂а ги има за вршење на тие за-
дачи и работи, организацијата за вршење на здрав-
ствени прегледи и начинот на водењето на евиден-
цијата за здравствената состојба на тие работници 
ги препишува директорот на Сојузната управа за 
царини, по прибавено мислење од работните заед-
ници па органите иа царинската 'служба и од со-
јузи! тот орган на управата надлежен за работите на 
трудот, здравството и социјалната заштита. 

Член 57 
Директорот на Сојузната управа за царини, по 

претходно прибавено мислење од работните заед-
ници на органите на царинската служба и од сојуз-
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ниот орган на управата надлежен за работите на 
трудот, здравството и социјалната заштита ги про-
пишува мерките и средствата за хигиенско-технич-
ка заштита при работа на работниците врз задачите 
и работите што се вршат под отежнати услови на 
работа, како и врз дру" ите задачи и работи при кои 
таквата заштита е неопходна. 

6. Службена и работна облека и службени ознаки 

Член 58 
Во граничните царинарници определени работ-

ници имаат право на службена облека и должни се 
да ја носат кога се на работа. Во другите царинар-
ници право на службена облека и обврска да ја ко-
сат имаат работниците што работат на работите од 
основната дејност. 

Работниците што вршат работи на преглед во 
превозните и преносните средства во царинските 
магацини, стоваришта, складови, сдтсстувалишта и 
лаборатории, имаат право на работна облека. 

Директорот на Сојузната управа за царини утвр-
дува кои работници на граничните царинарници 
имаат право според став 1 на овој член на служ-
бена облека, како и кои работници имаат право на 
работна облека според став 2 од овој член. Дирек-
торот на Сојузната управа за царини ќе донесе 
пропис за кројот, бојата, службените ознаки, вре-
мето на траење и начинот на користење на служ-
бената и работната облека. 

Член 59 
На работниците што работат на задачите и ра-

ботите на контрола на прометот со странство, ца-
ринење и царински надзор, царинско-управна и пре-
кршочна постапка, на спречување на царинаршши-
те и на ревизиони работи, како и на други работи 
каде што тоа природата на работите го бара, им 
се издава службена легитимација. -

Службената легитимација ја издава дирекорот 
на Сојузната управа за царини. 

Заверката на важноста на службената легити-
мација за период од две години за работниците на 
Сојузната управа за царини ја врши директорот на 
Сојузната управа за царини, а за работниците на 
царинарницата — управникот на царинарницата. 

Службената легитимација ќе се одземе, односно 
нема да се завери таа легитимација, во случај: 

1) кога тоа го бараат причините на безбедноста 
па државната граница; 

2) ако работникот со правосилна пресуда е осу-
ден на казна затвор, односно ако во прекршочна по-
стапка со правосилно решение му е изречена казна 
затвор — додека казната не ја издржи; 

3) кога против работникот е поведена истрага 
или подигнат обвинителен акт без спроведување на 
истрага. 

Пропис за остварување на правата на службе-
на легитимација, за содржината и формата на служ-
бената легитимација и за евиденцијата на издаде-
ните службени легитимации донесува директорот на 
Сојузната управа за царини. 

7. Дисциплинска одговорност 

Член 60 
Како потешка повреда на работната должност 

се смета: 
1) злоупотребата на положбата или пречекору-

вањето на службеното овластување; 
2) издавањето на државна, воена или службена 

тајна, односно небрежното вршење па работите и 
задачите што може да доведе до издавање на тие 
тајни; 

3) нссовесното вршење на службената должност 
што предизвикало или што можело да предизвика 
штетни последици од поголемо значење; 

4) подавањето податоци или давањето неточни 
податоци на државните органи, на организациите на 
здружен труд, на самоуправните и други организа-
ции и заедници, општествените организации, на 
з д р у ж е н и ј а и на граѓаните, ако давањето на пода-
тоци е предвидено со закон или со пропис донесен 
врз основа на закон; 

5) ^преземањето или недоволното преземање 
на мерки за заштита на работата или на мерки по-
ради повреда на прописите и на работната дисцип-
лина ; 

6) извршување или помагање при извршувањето 
царинско кривично дело или на стопански престап 
на царински или девизен прекршок за време на ра-
ботата или надвор од работата; 

7) одбивањето да се изврши службена задача; 
8) неизвршувањето или ненапременото извршу-

вање на должноста за известување на органот на 
управување на работната заедница, на синдикатот 
и на работниците; 

9) спречувањето на учесниците во царинска или 
прекршочна постапка да ги користат своите права 
за поднесување на барања ,поднесоци и жалби; 

10) однесувањето на работата или *'-V4BQp од ра-
ботата кое очевидно му нанесува i п т.» ш угледот 
на царинската служба или вршењето ,^к~јти што се 
неспојлив!! со работите и задачите на царински 
работник или со природата на дејноста и со специ-
фичностите на царинската служба; 

11) онеЕозможј вгњето на работникот да ги оства-
рува своите самоуправни права и обврски или пра-
вата од работниот однос или остварувањето на пра-
вата сп ост нино на самоуправниот општ акт, ако со 
тоа се предизвикуваат потешки последици или по-
голема материјална штета; 

12) изнесувањето на утврдени или неутврдени 
податоци за органот или за работниците на начин 
што може да предизвика нетрпеливост помеѓу ра-
ботниците и да ги наруши меѓучовечките односи 
или да му нанесе штета на угледот на службата; 

13) примањето на мито, односно подароци, или 
остварувањето на други користи во врска со зада-
чите и работите на работниците или па службата, 
или послу га та или овозможувањето на послуга со 
лари и со други предмети од вредност; 

14) приемот на работа на работник спротивно на 
законот; 

15) неоправданото изостанување од работа по-
долго од три дена едноподруго; 

16) спречувањето на самоуправните и контрел-
ноинспекциските органи во извршувањето на нив~ 
ните задачи и работи: 

17) неточното евидентирање и прикажување на 
резултатите од трудот со намера за себе или за друг 
неосновано да се прибави поголем удел при распре-
делбата на средствата за лични доходи; 

18) оневозможување™ да се извршат задачите 
и работите на друг работник; 

19) невршењето или ненавремено^ вршење на 
задачите и работите од областа на општествената са-
мозаштита и општонародната одбрана или непридр-
жувањето кон мерките и неизвршувањето на на-
редбите донесени заради отстранување на општа 
опалност; 

20) [^вршењето па подолг надзор за спроведу-
вањето на законитоста или за правилното раково-
дење; 

21) фалсификувањето или уништувањето на 
слзтжиена исправа, книга или спис. од моено употре-
бата или заверката на Фалсификувана службена ис-
права, книга или спис како да се вистински или 
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поднесувањето на лажна пресметка, односно дове-
дувањето во заблуда на надлежниот орган дека тре-
ба да се изврши незаконита или неправилна ис-
плата ; 

22) извршувањето на дејствие кое претставува 
кривично дело извршено на работа или во врска со 
работата или со кое, поради нечесните мотиви под 
кои е извршено, му се нанесува потешка штета на 
угледот на службата; 

23) заминувањето во странство без претходно 
пријавување на овластено лице; 

24) неиосењето или непрописното и неуредно но-
сење на службената облека и ознаки; 

25) извршувањето на некое дејствие или про-
пуштањето на дејствие со што се оневозмодсува или 
значително се спречува правилната работа на орга-
нот на царинската служба. 

Член 61 
Мерките за полесна повреда на работната долж-

ност ги изрекува: 
1) директорот на Сојузната управа-за царини — 

па управникот на царинарницата и на помошникот 
на управникот на царинарницата, како и на работ-
ниците на Сојузната управа за царини; 

2) управникот на царинарницата — на работни-
ците на царинарницата. 

Мерките за потешка повреда на работната долж-
ност од член 60 на овој закон ги изрекува дисци-
плинската комисија на органот на царинската служ-
ба, која има претседател и двајца членови. 

Претседателот и членовите на дисциплинската 
комисија на органот на царинската служба имаат 
свои заменици. 

Член 62 
Претседателот и членовите на дисциплинската 

комисија на органот на царинската служба и нив-
ните заменици ги именува директорот на Сојузната 
управа за царини, по прибавено мислење од работ-
ните заедници на органите на царинската служба, 
за период од две години. 

Еден член на дисциплинската комисија од став 1 
на овој член мора да биде од работната заедница во 
која работи работникот против кого се води постап-
ката за утврдување на неговата одговорност поради 
потешка повреда на работната должност. 

Член 63 
Решение за покренување на постапка за утвр-

дување на одговорноста на работникот поради по-
вреда на работната должност донесува директорот 
на Сојузната управа за царини — кога е во праша-
ње управник или помошник-управник на царинар-
ницата, односно работникот на Сојузната управа за 
царини, а управник на царинарницата — кога е во 
прашање работник на царинарницата. 

Предлог за донесување на решението од став 
1 на овој член може да даде работната заедница, 
односно советот, органот на самоуправната контро-
ла организацијата, на синдикатот и раководителот 
на организационата единица во која работникот ра-
боти. 

Член 64 
Со самоуправна спогодба на работните заедни-

ци на органите на царинската служба поблиску се 
уредува постапката за утврдување на дисциплин-
ската одговорност на работникот, начинот на извр-
шување на дисциплинските мерки и другите пра-
шања во врска со дисциплинската одговорност на 
работникот, во согласност со законот. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
можат поблиску да се опишат дејствијата што прет-
ставуваат повреди на работната должност утврде-
ни со ОБОЈ закон 

Член 65 
Постапка за утврдување на одговорноста на ца-

рински работник на орган на царинската служба 
за повреда на работната должност не може да се 
покрене ниту да се води по истекувањето на една 
година од денот кога повредата е извршена. 

Ако повредата на работната должност истовре-
мено претставува кривично дело, царински или де-
визен прекршок, рокот на застареноста за поведу-
вање и водење на дисциплинска постапка е ист 
како и рокот за кривично гонење за тоа кривично 
дело, односно рокот во кој може да се покрене пре-
кршочна постапка. 

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ВО ВРСКА СО РАБОТАТА 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИН-

СКАТА СЛУЖБА 

Член бб 
Работниците на органите на царинската служба, 

кога вршат служба на средствата за јавен сообраќај 
имаат право на бесплатен превоз со тие средства 
и на осигурување што го имаат патниците што го 
плаќаат превозот со тие средства. 

Член 67 
По барањето на работник на орган на царин-

ската служба, што ќе биде спречен или попречуван 
во вршењето на својата службена.должност, овлас-
теното службено лице на органот за внатрешни ра-
боти е должно да му даде потребна помош. 

Член 68 
Работникот на органот на царинската служба на 

кој му престанал работниот однос поради заминува-
ње во пензија има право на надомест на трошоците 
за селидба (трошоци за превоз на предмети и лица) 
од местото во кое работел, односно од живеалиш-
тето на семејството, до местото во кое сака да се 
насели. 

Правото на надомест од став 1 на овој член го 
има и потесното семејство на умрен работник. 

Правото на надомест од став 1 на овој член мо-
же да се оствари во рок од три години од денот на 
престанувањето на работниот однос, односно од де-
нот на смртта на работникот. 

Решение за надомест од став 1 на овој член до-
несува директорот на Сојузната управа за царини, 
во согласност со законот, со прописот на Сојузниот 
извршен совет, и со самоуправната спогодба. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Работниците на органите на царинската служба 

затекнати на задачи и работи за кои немаат соод-
ветен степен на стручната подготовка, можат да1 се 
задржат на тие задачи и работи со тоа што таа под-
готовка да ја дополнат во рок од пет години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Затекнатите работници на органите на царин-
ската служба од став 1 на овој член што имаат над 
десет години работно искуство на исти или сродни 
работи и со успех ги извршуваат задачите и рабо-
тите на кои се затекнати, можат да се задржат на 
тие задачи и работи со тоа што нивната оспособе-
ност за вршење на тие задачи и работи да се утвр-
ди со посебна проверка, што ќе се изврши во рок 
од две години од денот на влегувањето во сила на 
прописот од став 3 на овој член. 

Директорот на Сојузната управа за царини ќе 
пропише програма и начин на проверка на оспосо-
беноста на работниците од став 2 на овој член. по 
претходно прибавено мислење од сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на правосудството и 
организацијата на сојузната управа. 
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Член 70 
Затекнатите работници на органите на царин-

ската служба кои според поранешните прописи се 
ослободени од обврската за полагање на стручен 
испит, не се должни да го полагаат стручниот испит 
од член 43 на овој закон. 

Член 71 
За работниците затекнати на задачите и рабо-

тите на управник на царинарница рокот од член 12 
став 2 на овој закон почнува да тече од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 72 
Статутите на работните заедници на органите 

на царинската служба ќе се усогласат со одред-
бите на овој закон во рок од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Во рокот од став 1 на овој член ќе се усогласат 
со одредбите на овој закон и другите самоуправни 
општи акти на работните заедници на органите на 
царинската служба. 

Член 73 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за царинската служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74). 

Член 74 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

845. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕ-
НИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 
ДО 1981 ГОДИНА И ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИ-
ЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВО-
ДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХО-
ПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за Програмата за интеграција на 
заедничките служби за водење на цивилните и 
воените воздухоплови во периодот од 1977 до 1981 
година и Програмата за модернизација на заеднич-
ките служби за водење на цивилните и воените 
воздухоплови во периодот од 1976 до 1981 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 30 септември 1980 година. 

П бр. 26 
30 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛ-
НИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ПЕРИО-
ДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА И ПРОГРА-
МАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕ-
НИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 

ДО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за Програмата за интеграција на 

заедничките служби за водење на цивилните и 
воените воздухоплови во периодот од 1977 до 1981 
година и Програмата за модернизација на заеднич-
ките служби за водење на цивилните и воените 
воздухоплови во периодот од 1976 до 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/76) во член 3 
зборовите: „За набавка на опремата наведена во 
Програмата за интеграција и во Програмата за мо-
дернизација" се заменуваат со зборовите: „За реа-
лизација на Програмата за интеграција и на Про-
грамата за модернизација". 

Член 2 
Во член 4 зборовите: „директорот на Сојузната 

управа за цивилна воздушна пловидба" се заме-
нуваат со зборовите: „директорот на Сојузната 
управа за контрола на летањето". 

Член 3 
Во член 5 зборовите: „Сојузната управа за ци-

вилна воздушна пловидба" се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузната управа за контрола на летањето". 

Член 4 
Во член 6 зборовите: „Сојузната управа за ци-

вилна воздушна пловидба" се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузната управа за контрола на летањето". 

Член 5 
Во Програмата за интеграција на заедничките 

служби за водење на цивилните и воените возду-
хоплови во периодот од 1977 до 1981 година се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во точка 1 зборот: „Пула", се брише, а збо-
ровите: „Дубровник, Скопје и Титоград" се заме-
нуваат со зборовите: „Дубровник и Скопје"; 

2) точка 2 се менува и гласи: 
„2) набавка и поставување на слетни радари — 

GCA на аеродромите Белград и Сараево;"; 
3) точка 3 се менува и гласи: 
„3) поставување на слетни радари — GCA на 

аеродромите Загреб, Пула, Сплит, Задар, Скопје, 
Титоград, Ниш, Приштина, Вршац и на некои вое-
ни аеродроми;"; 

4) во точка 4 зборот: „Мостар" и зборовите: „и 
на некои воени аеродроми" се бришат; 

5) точка 5 се менува и гласи: 
„5) набавка и поставување на уреди за прене-

сување на радарската слика на надзорните радари 
во терминални^ контроли на летањето во Дубров-
ник, Белград, Загреб, Задар и Скопје;"; 

6) во точка 6 зборот: „Пула" на обете места се 
брише. Зборот: „Риека" и зборот: „Мостар" се бри-
шат. Зборовите: „и Титоград" и зборот: „Титоград", 
се бришат; 

7) во точка 7 зборовите: „Пула и" се бришат, а 
по зборот: „Скопје" се додаваат зборовите: „и на 
некои воени радарски станици"; 

8) точка 9 се менува и гласи: 
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„9) набавка на сметачи и друга опрема за авто-
матските центри за најавување на летови, соод-
ветни проширувања и адаптации на постојните 
центри во обласните контроли на летањето;"; 

8) во точка 10 зборовите: „Мостар, Титоград, 
Ниш," се бришат, а на крајот точката и запирката 
се заменуваат со точка и потоа се додава нов став 
2 кој гласи: „Поставување на VOR Титоград;"; 

10) во точка 12 зборот: „Иванград" и зборовите: 
„Славонски Брод Димитровград," се бришат, а збо-
ровите: „Добрна, Илирска Бистрица" се заменуваат 
со зборовите: „Топола, Мали Лошињ, Житораѓе, 
Даниловград, Куманово, Никшиќ Приштина"; 

11) во точка 13 зборот: „VHF/UHF" се заменува 
со зборот: „VHF," а по зборот: „Охрид" се додаваат 
запирка и зборовите: „Бања Лука, Осиек, Марибор, 
Бршац, Иванград, во Центарот за образование и 
усовршување на кадрите на Сојузната управа за 
контрола на летањето"; 

12) во точка 14 зборот: „VHF/UHF" се заменува 
со зборот: „VHF", а по зборот: „Охрид" се додава 
запирка и зборовите: „Бања Лука, Осиек и Иван-
град, Вршац, Марибор, во терминалните и обласни-
те контроли на летањето"; 

13) точка 15 се менува и гласи: 
„15) набавка и поставување на шифро-уреди и 

шифро-телепринтери и придружна опрема за тој 
вид уреди;"; 

14) во точка 17 зборот: „Пула" и зборот: „Ти-
тоград" се бришат, а зборовите: „на некои воени 
аеродроми" се заменуваат со зборовите: „во Љуб-
љана, Сараево, Титоград, Пула, Иванград, Бања 
Лука, Осиек и Вршац и за некои воени аеродроми." 

15) во точка 18 зборот: „Мостар" и зборот: 
„Скопје" се бришат, а по зборот: „Сплит" се додава 
запирка и зборовите: „Белград, Загреб, Тиват, Са-
раево, во Центарот за одобрување на летовите и во 
Центарот за образование и усовршување на кад-
рите на Сојузната управа за контрола на лета-
њето"; 

* 16) во точка 19 зборот: „Пула" се брише, а збо-
ровите: „за аеродромска контрола на летањето во 
Мостар" се заменуваат со зборовите: „за аеродром-
ски контроли на летањето во Мостар и Титоград"; 

17) точка 20 се менува и гласи: 
„20) изградба на објекти за радарски станици, 

сместување на уредите и за работа на техничкиот 
персонал, доведување на електрична енергија за 
напојување на уредите и изградба на пристапни па-
тишта и на други надворешни приклучоци;"; 

18) во точка 22 по зборовите: „контрола на ле-
тањето" се додаваат запирка и зборовите: „125 
авиодиспечери, 37 шифротелепринтеристи и 190 
воздухопловни техничари"; 

19) во точка 25 по зборот: „симулатор^' се до-
даваат запирка и зборовите: „уреди, лаборатории и 
други учила"; 

20) во точка 27 зборовите: „училишниот центар 
за школување" се заменуваат со зборовите: „Цен-
тарот за образование и усовршување на кадрите 
на Сојузната управа за контрола за летањето"; 

21) во точка 28 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додаваат четири 
нови точки, кои гласат: 

„29) набавка на инструменти и комплети на 
алати; 

30) опремување на новоизградените и рекон-
струираните објекти со инвентар за општа намена 
за работа на службата за контрола на летањето, на 
техничката служба и на службата за заеднички 
работи; 

31) трошоци во врска со надзорот над изград-
бата на објектите и трошоци во врска со монта-
жата на опремата (дневници патни трошоци и др. 
на работниците во Сојузната* управа за контрола 
на летањето); надомести на работните организации 
за сервисните услуги при монтажа на опремата и 
уредите и надомести на странски стручњаци за 
вршење на неопходни интервенции до предава-
њето на опремата — уредите во експлоатација; 

32) трошоци на царинските и други давачки, 
освен царината.". 

Член 6 
Во Програмата за модернизација на заеднич-

ките служби за водење на цивилните и воените 
воздухоплови во периодот од 1976 до 1981 година се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во точка 3 зборот: „Риека" се брише, а збо-
ровите: „Титоград, Скопје и Сараево" се замену-
ваат со зборовите: „Титоград и Скопје"; 

2) во точка 4 зборот: „Пула" и зборовите: „Ти-
тоград и" се бришат, а по зборот: „Скопје" точката 
и запирката се заменуваат со запирка и по тоа се 
додаваат зборовите: „ѕЗадар и аеродромската служ-
ба за контрола на летањето Љубљана;"; 

3) во точка 8 зборовите: „Дубровник, Гацко, 
Мојковац, Мали Лошињ," се бришат, а зборовите: 
„Зуце, Обреновац," се заменуваат со зборовите: 
„Топола и Сплит"; 

4) во точка 11 зборовите: „и Србобран" се заме-
нуваат со запирка и по тоа се додаваат зборовите: 
„Нови Сад, Сомбор, Порторож и Словењ Градец"; 

5) во точка 12 на крајот, точката и запирката 
се заменуваат со запирка и се.додаваат зборовите: 
„како и сместување на стручните служби;"; 

6) во точка 13 по зборот: „авиони" се додаваат 
зборовите: „и мерна опрема"; 

7) во точка 18 по зборот: „персонал" се дода-
ваат зборовите: „во земјата и во странство"; 

8) во точка 21 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат шест нови 
точки, кои гласат: 

„22) набавка на инструменти и комплети на 
алати; 

23) опремување на новоизградените и р е г и -
стру ираните објекти со инвентар за општа намена 
за работа на службите за контрола на летањето, 
на техничката служба и на службата за заеднички 
работи; 

24) трошоци во врска со надзорот над изград-
бата на објектите и трошоци во врска со монта-
жата на опремата (дневници, патни трошоци и др; 
на работниците во Сојузната управа за контрола 
на летањето); надомести на работните организации 
за сервисните услуги при монтажа на опремата и 
уредите и надомести на странски стручњаци за да-
вање на неопходната договорена техничка помош 
или неопходните интервенции до предавањето на 
опремата — уредите во експлоатацијата; 

25) трошоци на царинските и други давачки, 
освен царината; 

26) отплати на ануитети и други договорни об-
врски, создадени во рамките на претходните про-
грами чиишто обврски уште траат; 

27) реконструкција или изградба на објекти за 
потребите на контролата на летањето, изместување 
или поставување на опрема За контрола на лета-
њето што ја обусловува реконструкцијата на аеро-
дромите Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, 
Скопје, Сплит, Титоград и Задар". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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846. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 14, а во 
врска со член 28б точка 4 од Уставот на Социјалис-
тичката Федеративна Република Југославија, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
30 септември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА КОЈА КЕ УЧЕСТВУВА ВО ИЗРАБОТКАТА 
НА ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАНИМАЊАТА И 
НА ПРЕДЛОГ НА НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАНИМА-

ЊАТА 
1. Во согласност со преземената обврска од 

член 10 став 2 на Општествениот договор за един-
ствените основи за класификација на занимањата 
и на стручната подготовка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/80) се определуваат Сојузниот коми-
тет за труд, здравство и социјална заштита и Сојуз-
ниот завод за статистика за орган, односно органи-
зација кои во заедница со органите, организациите 
или заедниците што ќе ги определат собранијата на 
социјалистичките републики и на социјалистичките 
автономни покраини договорно ќе изработат и утвр-
дат единствена методологија за изработка на номен-
клатура на занимањата и на предлог на номенкла-
тура на занимањата. 

2. Во извршувањето на задачите изработите од 
точка 1 на оваа одлука органот и организацијата 
од таа точка ги вршат, и тоа: 

1) Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита — задачите и работите што се одне-
суваат на изработката на методологија на номен-
клатурата на занимањата со попис и опис на зани-
мањата; 

2) Сојузниот завод за статистика — задачите и 
работите што се однесуваат на изработката на кла -
сификација на занимањата и на стручната подго-
товка ; 

3) Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита и Сојузниот завод за статистика — 
задачите и работите што се однесуваат на изработ-
ката на предлог на номенклатурата на занимањата; 

3. Сојузниот извршен совет, по потреба, поблис-
ку ги утврдува обврските за органот и организаци-
јата од точка 1 на оваа одлука, како и обврските на 
другите сојузни органи на управата и на сојузните 
организации во вршењето на задачите и работите 
од таа точка. 

Сојузниот извршен совет се грижи на органот и 
организацијата од точка 1 на оваа одлука и на ор-
ганите и организациите од став 1 на оваа точка ga 
им се обезбедат кадровски, материјални и други 
услови за извршување на задачите и работите што 
им се доверени со оваа одлука, како и средства за 
работа во согласнот со одредбите на договорот со 
кој ќе се уреди начинот на финансирањето на из -
работката на единствена методологија и на предло-
гот на номенклатурата на запирањата. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр 290 

30 септември 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
Председател 

на Сојузниот собор, 
Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 

847. 

Врз основа на член 285 точка Л7 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 202 од Деловникот на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и со Заклучокот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за учествувањето во подготов-
ките и одржувањето на Третиот конгрес на само-
у п р а в у в а њ е на Југославија, на предлог од коми-
сијата за избор и именувања, Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, на седницата^ од 30 септември 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРА-
НИ LTO НА СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СВИКУВАЊЕ 
И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ТРЕТИОТ КОНГРЕС НА 

САМОУПРАВУ ВАПИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За делегати на Собранието на СФРЈ во Одборот 
за свикување и подготвување на Третиот конгрес 
на самоуправу вапите на Југославија се определу-
ваат делегатите ЕО Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ: Драгослав Марко гаиќ, претседателе на 
Собранието на СФРЈ и Душан Богданов претседа-
тел на Одборот на Сојузниот собор за труд, здравје 
и социјална политика. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр 317 

30 септември 1980 година 
Белград 

Претседател, 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор. 

Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 

848. 

Врз основа на член 288 точка 3, а РО врска со 
член 315 став 4 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Со^Гпшнето на 
СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 30 септември 
1980 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 30 септември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУНИТА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Рамадан Далип Враниќи, амбасадор на 
С Ф Р Ј во Анкара, — Република Турци ја. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 302 

30 септември 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФГЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р« 

Претседател 
на Соборот на репуб- Претседател 
ликите и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, е. р. Стана Томашевиќ-
-Арнесеи, е. р. 
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849. 

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 7 и 18 на 
Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именување, на 
седницама на Сојузниот собор од 30 септември 1980 
година и на седницата на Соборот Eia републиките 
и покраините од 30 септември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА 

НА СОЈУЗНИОТ СУД 

Се разрешува од должноста судија на Сојуз-
. ниот суд Владислав Вуксановић на лично барање, 

поради заминување во пензија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 315 
30 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
Соборот на републиките Претседател 

и покраините на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Стана Томашевиќ-

-Арнесен, е. р. 

850. 
По повод иницијативата од другарот Тито за 

потребата од одржување на Трет конгрес на самоу-
правувачите на Југославија која наиде на широко 
одобрување меѓу работниците и другите работни 
луѓе и граѓаните и во најшироката јавност, а тргну-
вајќи од потребата сестрано да се согледаат и афир-
мираат достигањата во развојот на социјалистичките 
сомоуправувања и во општествено-економскиот раз-
вој, како и проблемите, тешкотиите и причините 
за заостанувањето во остварувањето на социјалис-
тичките самоуправни односи и врз тие основи да се 
изврши мобилизација на работничката класа и на 
целокупното општество за побрз развој и поефикас-
но остварување на самоуправувањето, Сојузниот со-
бор на Собраниево на СФРЈ, врз основа на член 136 
од Деловникот на Собранието на СФРЈ и член 219 
од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 30 септември 1980 годи-
на, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 

прифаќа програмската основа и целите на Третиот 
конгрес на самоуправувачите на Југославија и осно-
вната тема на Конгресот: „Здружениот труд во бор-
бата за социјалистичкото самоуправување и општес-

.твено-економскиот развој". 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе 

учествува во подготвувањето и одржувањето на 
Третиот конгрес на самоуправувачите на Југосла-
вија. 

2. Двајца делегати за членови на Одборот за 
свикување и подготвување на Третиот конгрес на 
самоуправувачите на Југославија ќе определи Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ со посебна 
одлука. 

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 020- 51/80-030 
30 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието па Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Претседател 
Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за превозот 
во меѓународниот патен сообраќај, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/80, се поткраднале 
подолу наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОД-
НИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

1. Во член 35 став 1 по зборот: „извршува" тре-
ба да стои зборот: „само". 

2. Во член 48 наместо зборот: „товари" треба да 
стои зборот: „предмети". 

3. Во член 72 наместо зборовите: „поединец" ако 
со патничко возило во сопственост на граѓанин из-
вршува јавен превоз на лица (такси-превоз) во 
меѓународниот сообраќај без дозвола од надлежни-
от орган за извршување на таков превоз во зем-
јата или без посебна дозвола од истиот орган за 
довршување на таков превоз во меѓународниот 
сообраќај" треба да стојат зборовите: „странски 
превози!тк — правно лице ако извршува меѓунаро-
ден превоз на патници со патничко возило (таксн-
-превоз) без дозвола од надлежниот орган на сво-
јата земја за извршување на таков превоз или ако 
меѓународен такси-превоз не е дозволен за југосло-
венски превозници во таа земја". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ. 

Белград, 24 септември 1980 година. 1 ' 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСРЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република' Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

Од сојузните органи 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Смиљанић-Вејновић Николе Мара; 
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О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за дол гого диша работа и особени заслуги во 
заштитата и спасувањето на човечки животи, оп-
штествен и личен имот, со што е направен значаен 
придонес на социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добровољно ватрогасно друштво — Грачаница; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во ома сову вањето и 
развивањето на стрелечкиот спорт и за значајни ус-
песи постигнати на натпреварувања 

Стрељачка дружина „Жељезара Зеница" — Зе-
ница; 

— по повод на шеесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во ома-
совување^ и развивањето на фудбалскиот спорт и 
за придонес на ширењето на прогресните идеи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Борац" — Чапљина; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес во развивањето на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Михаљевић Стипе Нико; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић Базела Вера, Гајић Миле Перо, Галеб 
Томе Раде, Херљевић-Јагодић Јована Деса, Мачар 
Јанка Ђоко, Манојловић Николе Петар, Симатовић 
Лаза Бошко« Стојановић Недељка Никола, Вулић 
Марка Александар; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Иштук Мије Хрвоје, Латић Захира Алија, Об-
радовић-Мандић Милоша Вукица, Тановић Џеми-
ла Ариф; 

— за особени заслуга и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот за земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бригић м а р к а Иван, Хашимбеговић Османа 
Осман, Јанковић-Тешић Љубомира Славојка, Кото-
рић Хамзе Ферхад, Кресо Садика Исмет, Мандић 
Маринка Недељко, Радић-Голошевић Хивзе Злата; 

— за особени заслуга на полето на јавната де* 
јност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата : 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

I 
Калуђеровић Миле Душан, Мајкић Ђуре Ђука^ 

Селић Сима Бојан, Шурлан Теше Драган; 

— за особени заслуга во создавањето и шире* 
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Симатовић Лаза Бошко; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на стогодишнината на постоењето^ 
а за особени заслуги во развивањето на поморството 
и поморското стопанство, како и за Цридонес на 
јакнењето на безбедноста на пловидбата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лучка капетанија — Бор; 

— по повод на триесет и петгодишнината на1 

постоењето а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во развивањето на културно-уметничката и 
забавната дејност и за придонес на ширењето на 
братството и единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

ј 
Кулурно-уметничко друштво „Владимир Кне« 

жевић-Волођа", Пљевља; ј 

— за заслуги и успеси постигнати во брзото и 
ефикасното отстранување . на последиците на зем-
јотресот во Црна Гора 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА1 

ЅВЕЗДА 

Извиђачки партизански одред „Слободан Шкен 
ровић", Титоград; -ј 

— за заслуги и успеси во основното музичко 
образование, и воспитување на младите, како и за 
придонес на ширењето на просветара и кутурата 

Школа за основно музичко образовање „Дара 
Чокорило", Никшић; 

— за заслуги и успеси постигнати во брзото vi 
ефикасно отстранување на последиците од земјо-
тресот во Црната Гора 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

ОУР Индустријска пекара, Титоград; v 

— за особени заслуга и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата ^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА1 

ЅВЕЗДА 

Шћепановић Јована Станко; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Орландић Ђура Александар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Кљајић Новака Филотије, Мићуновић Баћа 
Марко, Радуловић Луке Радуле, Ракочевић Милин-
ка Радоје, Секулић Марка Радојица. Стајкић Симе 
Марко, Варезић Митра Јеремије, Вуковић Шћепа-
на Војин; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гашић Милована Танасије, Масловарић Милу-
тина Ђорђије, Шћепановић Пунише Јован; 

О д СР Х р в а т с к а 
— за особени заслуги и успеси постигнати во 

работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Творница папира — Ријека; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
излегувањето, а за особени заслуги на унапредува-
њено© на андрагогијата и за придонес на усовршу-
вањето на стручни кадри 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

„Андрагогија" — часопис за образовање одрас-
лих, Загреб; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
на заштитата, рехабилитацијата, образованието и 
културно-забавниот живот на слепите лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Међу општинско удружење слијепих — Ријека; 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за извонредни заслуги во организирањето и изград-
бата на социјалистичкото самоуправно општество и 
за особен придонес од значење за општиот развиток 
и јакнење на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Бибер Стјепана Антун; 

— за долгогодишна револуционерна работа и ис-
клучителни заслуги во Народноослобидителната бор-
ба, како и за значаен придонес во изградбата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
Шутић Николе Анте; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
и долгогодишната револуционерна работа, а за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и, за придонес во развивањето на соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Цар Стјепана Перо, Ујевић Анте Мате; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја-
та, како и за придонес на политиката на мирољуби-
вата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и другите земји 

Ћурувија Марка др Тоде; 

— по повод на сеудмдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес во развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

Твртковић Јакоба др Леон; 

— за особени заслуги на полето на јавната де-
јност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Илић Ивана Љубо; ч 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Цвијовић Саве Мирослав; 
v — за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Чижек Јосипа Јан, Докмановић Милана др Ђу-

ро, Тотал Драгутина Звонимир, Тот лин Јанка Јосип, 
Ковачевић Мијата Жељко, Купм Фрања др Марија, 
Палавершић Николе Драго, Штанцл Фрања др 
Бранко, Випцек Мата др Здравко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алфировић Ивана Анте, Јакешевић Фрања 
Фрањо, Матић Дане Стипе; 

О д СР М а к е д о н и ј а 
— за истакнати заслуги во афирмацијата на ју-

гословенската уметност и за значаен придонес во 
развивањето на меѓународната културна соработка 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Фестивал „Охридско лето" — Охрид; 
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г 
— по повод на педесет и петгодишнината на 

постоењето, а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Треска" СОЗТ за шумарство, преработеа на 
дрво и промет, Скопје; 

— за особени заслуги во развивањето и ома-
совување^ на изведувачките организации, во вос-
питувањето на членството во духот на братството и 
единството на нашите народи и народности, како и 
за придонес во негувањето на традициите на Народ-
ноослободителната борба 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

^ Сојуз на изви дувачите на Македонија, Скопје; 

— за особени заслуги и успеси во организира-
њето на учењето на странски јазици и за придонес 
на ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Центар за странски јазици, Скопје; 
( 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
работа, а за заслуги и успеси постигнати во разви-
вањето на хуманитарните активности и ширењето 
на здравствената култура на граѓаните 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Општинска организација на Црвен крст, Гевге-
лија; 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за извонредни заслуги во изградбата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, за 
развивање и јакнење на свеста на нашите трагаш! во 
борбата за слобода и независност на нашата земја, 
како и за значаен придонес на нејзината политика 
на мирот и пријателската соработка со другите др-
жави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Арсов Дончо Љупчо; 

— по повод на шеесетгодипгнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја-
та, како и за придонес во развивањето на социјалис-
тичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Бено Исак Русо; 1 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес во развивањето на 
сонрзалиетичкото самоуправно општество 

Георгиев а ш Данило Кирил; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општитот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фиданова Душан Славка, Софрониевски Пано 
Томо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Димовски Бошко Најдан, Ибраими Бајрам Иб-
раим, Иваноски Васил Симон-Пеливан, Кличкова 
Јован Вера, Поповски Ђорђија Методија, Фончев 
Стоилков Ванчо; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕ!7 

ј 
Фитески Ванчо Кочо, М и х а ј л о в а ц Тодор Кос-

тадин, Стојковски Бранко; ,, 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

• Андоновски Трајан Христо, Бурназовска Димка 
Слоботка, Чекаловски Петре Димче, Калешков Ван-, 
чов Блажо, Петровски Темелко Трајко; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето на културно-прсстветната и забавната 
дејност во својата средина и за придонес на шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

ј 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 

Железничко-проетветно друштво „крилато ко-
ло", Марибор; 

— по повод на триесетгодпшнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси во популаризирањето и 
развивањето на музичкото творештво и за придо-
нес на подигањето на музичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ; ј 

Друштво музичких уметника Словеније, Љуб-" 
љана; ј 

— по повод на триесетгодишнината на постоев 
ењто, а за заслуги и успеси во развивањето на пла-* 
нинарството и смучарскиот спорт, како и за негу-? 
вање на традициите на Народноослободителната 
борба ^ • 

и 
Планинарско друштво „Железничар", Љубљана^ 
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J'" — по повод на дваесет и петгодишнината од 
|тостоењето, а за заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
£емј ата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

I' Савез друштава риболоваца — Марибор, Рибо-
јројиште, Буковље, Словенске Коњице; 

pi __ за особени заслуги на унапредувањето на 
Односите помеѓу државата и црквата, со што е 
направен значаен придонес кон општиот напредок 
јна земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Погачник Јанез др Јожеф; 

j — за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
ра земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
^ ЅВЕЗДА 

ч Фурлан Рудолфа Силво-Пабло, Јошпт Михаел 
ћТелхиор, Јошт Мермоља Ивана Даринка, Мазо-
вец Франца-Ристо, Молек-Габровец Јакоба Милица, 
рогелник Ивана др Долфе; 

jii — за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

т Каро Јоже др Франц, Масло Франца Алојз, 
ЈСтранка-Цедилник Егидија Павла, 

! — за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

"I1 СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

f Бораве Јанеза Јанез, Буковац Јосипа Лојзе, 
Дебевец Франца др Франц, Доленц-Јамникар Јо-
в е т а Марија, Герлович-Глобачник Франц Аленла, 
Главан Јоже Франц, Карничник Игњациј Игнац, 
Ленче Михаел др Петер, Махне Иван Стане, Пате-
рну Карел др Борис, Подбевшек Блажа Франци, 
Сатлер Јожета др Јоже, Штефан Иван Розка, Здра-
вич Франц др Фрањо, Жгур Фран# Адела; 

!' — за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

i СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
i ВЕНЕЦ 

г' Аццетто Антон Јакобина, Бранцељ Јожета Јо-
нке, Гогала Јосипа др Станко, Јавор Ивана Богдан, 
ЈЈукич Ивана Анте, Костревц Франца Франц, Ли-
fcap Станета др Миха, Логар Јаког др Тине, Нема-
јнич Јанеза Антон, Новак Франца др Вилко, Орел 
Данета Тине, Радошевић Алфонза Славка, Ракар 

Јфранца Франц, Ракар-Розман Јанеза Ива, Равни« 
(Јакоба Јанко, Штампар Јакоба др Емил, Тавчар 

^Андреја Андреј, Теропшич Франца Франц; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
лив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Каро Јоже др Франц; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на стогодишнииата од постоењето, 
а за истакнати заслуги во приближувањето на кни-
гата читателите и за унапредување на библио-
текарство^, со што е направен значаен придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Народна библиотека „Стеван Сремац", Ниш; 
— по повод на седумдесет и петгодишнината 

на постоењето, а за особени заслуги на унапреду-
вањето на земјоделското производство и за зна-
чаен придонес во развивањето на кооперативни^ 
односи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Земл»орадничка задруга „Бајина Башта" — Ба-
јина Башта; 

— за долгогодишната работа и особени заслуги 
на унапредувањето на современото земјоделско про-
изводство, и за значаен придонес во развивањето 
на кооперативните односи 

Земљорадничка задруга Каменица Ваљевска — 
Ваљевска Каменица; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
излегувањето, а за особени заслуги во информира-
њето и поттикнувањето на општествените активно-
сти на граѓаните, со што е направен значаен при-
донес на социјалистичкиот развој на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Новинска организација „Врањске новине", 
Врање; 

— по повод на четирисетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси во образова-
нието и воспитувањето на стручните кадри и за 
придонес на ширењето на просветата и културата 

Образовни центар „25 мај", Ваљево; 

— по повод на четириесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси во струч-
ното образование на кадри за потребите на стопан-
ството и за придонес на ширењето на просветата 
и културата 

Образовно-технички центар „Милица Павло-
вић", Валево; 

— по повод на сто и педесетгодишнината на 
постоењето,, а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите генерации во 
духот на слободарските идеи и патриотизмот, како 
и за придонес на ширењето на просветата и кул-
турата 

Основна школа „Милош и Бранко Павловић" 
— Бранковина, Валево; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во образова-
нието и воспитувањето на стручни кадри и за при-
донес на ширењето на просветата и културата 

Школа за економске и туристичке техничаре, 
Ниш; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги на унапредувањето на 
земјоделското производство во регионот, како и за 
значаен придонес во развивањето на кооператива 
ните односи 

Земљорадничка задруга „Лајковац", Лајковац; 
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' — по повод на четирисетгодишнината од : по-
стоењето, а за особени заслуги во омасовување^ и 
развивањето на шахот меѓу слепите, воспитувањето 
на членството во духот на братството и единството, 
како и за постигнати успеси во натпреварувањето 
во земјата и странство 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Београдски шаховски .клуб слепих „Напредак", 
Белград; 

— по повод на сто и педесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во основното обра-
зование и воспитување на младите генерации по 
духот на братството и единството на нашите наро-
ди и народности, како и за придонес на ширењето 
на поосветата и културата 

Основна школа „Бранко Радичевић", Мило-
шевац; 
- - — по повод на дваесет и петгодишнината на 

постоењето, а за особени заслуги и успеси во обра-
зованието и воспитувањето на младите генерации, 
како и за придонес на ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гимназија „Светозар Марковић", Ниш; 
— за особени заслуги и успеси постигнати во 

работата на организирање одмор и рекреација на 
работници, како и за придонес на развојот на ту-
ристичкото стопанство 

Интересна заједница за организацију одмора 
радника, Белград; 

— за особени заслуги на унапредувањето на 
земјоделското производство и за придонес на раз-
вивањето на кооператизните односи 

„Јасеново" радна организација за пољопривре-
дну производњу и промет — Јасеново, Нова Варош; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации и за при-
донес на ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Станислав Сремчевић", к р а -
гујевац; 

— по повод на педесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги на унапредување-
то на земјоделското производство и за придонес на 
развивањето на ^оперативните односи 

Земљорадничка задруга „Осаница", Осаница; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за заслуги во развивањето на кул-
ту рно-уметничкиот живот и за придонес на уна-
предувањето на аматерското творештво меѓу ра-
ботниците 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА- НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Културно-уметничко друштво Ваљаонице бакра 
и алуминијума „Слободан Пенезић-Крцун" — Се-
БОЈ НО 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за исклучителни заслуги во Народноослободител-
ната борба и за значаен придонес во изградбата 
•(на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊА 

Ивковић Петра Љубомир — Шуца; 

— по повод на осумдесетгодишнината на .жи-, 
вотот и долгогодишната револуционерна работа,, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на наши-
те граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес во-развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО^ 
ЛЕНТА 

Грујић Милоја Радован; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
В ЕНЕ U 

Аврамовић Милорада Миодраг, Дакић Милуна 
Максо, Ђурић-Зинаја Саве др Душан, Крећа Ми-
хаило Станко, Манојловић Милана Милош, Мили-
чевић Љубомира Миливоје-Микан, Митровић Пет-
ра Милорад-Раде, Пенезић Спасоја Сретен; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградња 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Биочић Луке Анте, Цојић Прокопија Стојан, 
Чогурић Тадише Миљан, Јовановић-Вукановић Са-
ва Љубица, Јовановић, Живадина Раденко, Катић 
Живојина Миливоје, Кесић Ђуре Сретко-Срећко, 
Марохнић Пашквала Анте, Радић Војислава Мило-
је, Сибиновић-Митић Тодора Босиљка,. Швабића 
-Вучковић Георгије Дана, Урошевић-Стојадииовић 
Петра Живана — Мица Звезда, Вуковић Митра. 
Здравко; 

— за особени заслуги во создавањето и шиос-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Беки Јосифа Косана, Ерцег Николе Радомир, 
Газчћ Смаила Мустафа, Госпавић Живојина Мило-
ван, Кујовић Вукашина Вукосава, Лаврнић Тома 
Ђуро, Лековић-Шапоњић Алексе Драгица, Лукпћ-
-Цеп Фердинанда Аница, Мартиновић Васе Лука, 
Парипов^ћ-Гвозденовић Стевана Златица, Павли-

ч и ћ Милоша Новак, Радуловић Саве Наталија-Нч-
та, Станковић-Јовић Славица, Вељковић Светозара 
Милорад, Влаховљак Абдулаха Смајо, Зец Живка 
Милош; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата • 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ. 

Бајић Трифуна Милош, Бањац Николе Коста, 
Делевић Николе Павле, Деспотовић Драгомира др 
Милан, Ђорђевић-Стаматовић Радована Будимка, 
Филиповић-Вуњак Ђура др Десанка, Ивановић Ва-
силија Видосава, Јанковић Тихомира Сретен, Ко-
лунџија Николе Мићо, Комненовић Трифка Дани-
ло, Ковачевић-Кузмановић Димитрије Србислава, 
Ковачевић Душана Владо, Кујунџић Јове Петар, 
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Кумануди Димитрије Александар, Лазић Михаила 
Ђорђе, Лазовић Ивана Божидар, Личина Михаила 
Вид; 

Манасијевић Косте Светислав, Миковић Младе-
на Миодраг, Миленовић Синадина Добрица, Мило-
шевић Уроша Момир, Митић- Петра Александар, 
Морача Вучена Дојчин, Муњас-Петровић Живади-
на Славка, Пауновпћ-Газепова Ђорђе Мила, Пери-
шић-Чзлић Саве др Кз ла, Петровић Драгољ^а 
Момчило, Прокић Милоша Богомир, Радоњић Ми-
лутина Милан, Радовановић Димитрија Спасо ie. 
Ратковић Р1зана др Радослав, Стефановић Славка 
Димитрије, Теофиловић Милорада др Живорад, 
Трајковић Душана Александар, Живановић-Деспић 
Живадина Милија; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредак 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алексијевић Аранђела Миодраг, Бакић Алек-
сандра Радован, Банковић Милосава Илија, Барја-
ктаревпћ Драгића Бошко, Цмиљановгћ-Чуковић 
Мирка Мирјана, Чорбић Петра Добривоје. Дамјано-
вић Мирослава Љубиша, Димитриј евпћ Ристе Ди-
митрије, Дивац Раденка Милојица, Ђипало Илије 
Душан, Ђуровић Живојина Митушко, Хасанагић 
Омера Шефкет, Илић Анђелка Борисав, Јеремић 
Милорад Младен, Јовановић-Божовић Ђорђа Де-
санка, Јовановић Крсте Олга, Јовановић Милана 
Серафин; 

Лазаревић Милутина Михајло-Цар^ Лазаревић 
Божидара Милан, Ловић Радомира Милован, Мак-
симовић Милисава Борисав, Марић Тане Влади-
мир, Марјановић Петра Боривоје, Маслић Раденка 
Велизар, Милатовић Лазара Вуксан, Милићевић 
Благоја Милан, Милићевић Драгољуба Живорад, 
Милованозић-Ранковић Светозара Јулка, Милова-
новић Милорада Владимир, Новосел Маринка Об-
рад, Панић Илије Даница, Пауновић Јаћима Јез-
димир, Петровић Драгољз*5а Мина, Поповић Алек-
се Лазар, Потежица Милоша Влајко, Пурић Свето-
лика Светислав; 

Радмановић Буде Милан, Радојковић-Новаковић 
Илије Милка, Радовановић-Пејић Добросава Ната-
лија, Ристић Владимира Богдан, Савчић Живојина 
Владислав, Симић Живана др Младен. Спасић Пе-
тра Јелена-Лала, Спирић Димитрија Божидар, 
Станковић Томе Живота, Стефановић-Стеванозић 
Драгомира Анђелка, Стефановић Драгутина Димк-
трије-Мша, Стојановић Јована Драгољуб, Студен 
Миле Дмитар, Шукић Хасана Ибрахим, Тодоровић 
Глише Душан, Толић Радована Драгољуб, Треоше 
Антона Винко, Вукић Милоја Момчило, Зимоњић 
Милана Живојин; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба' 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мараш Николе Војислав, Настић Илије Зоран, 
Ратковић Милије Милорад, Стефановић-Стевановић 
Драгомира Анђелка; 

— за покажана личЕ*а храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

' Миковић Младена Миодраг, Стефановић-Сте-
ааноеић Драгомира Анђелка; 

О Д САП К о с о в о 

— по повод на тресет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во образованието и социјалистичкото воспитувања 
на младите во духот на братството и единството на 
нашите народи и народности, како и за придонес на 
ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Гимназија „Зенел Хај дини", Гњилане; 
— за особени заслуги во развивањето на кул-

турно-уметничкиот живот во духот на братството и 
единството на нашите народи и народности, како и 
за успепшо презентирање на изворниот фолклор во 
земјата и странство 

Културно-уметничко друштво „Емин Дураку1 

Жур, Призерен; 

— за особени заслуги во заштитата и спасува-
њето на човечки живот, општествен и личен имот, 
со што е направен значаен придонес на социјалис-
тичката заедница 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Добровољно ватрогаСЕШ друштво »Ејуп Церми-
јани", Ђаковица; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето. а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредак на 
земјата 

ООУР површински откоп „Косово" — Добро Се-
ло Приштина; 

— за заслуги на развивањето на ^оперативни-
те односи и за придонес на унапредувањето на зем-
јоделското производство на село 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Земљорадиичка задруга, Танкосић. Урошевац; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО &РДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Ђукић Арса Илија, Симић Милутина Танкосава; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народа 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Сојевић Александар Ђоко; 

— за особени заслуги на полево на 1авната деј-
ност со кота се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бећири Илијаза Аћ иф. Дејановић Гапе Мило-
ван, Јовановић Занфиоа Милорад, Реџа Јануза Али, 
Ташоли Сулејмана Али; 
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О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Каран Николе Рајко, Кнежевић Дмитра Стево, 
Родић Вида Ђорђе; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Девић Миланка Ђока, Кондић Славка Ђорђе, 
Петровић Симе Никола; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
. НЕЦ 

Ватан Милутина Светозар, Бањац Милана Слав-
ко, Брчин-Стојков Ивана Вида, Бурсаћ-Стојков 
Ивана Вида, Бурсаћ Милана Стана, Ђилас Које Ми-
лан, Гвоздековић Милана Душан, Илић Рада Јаков, 
Илић Јакова Радисав, Кнежевић Пере Ђорђе, Крива-
ћевић Вука Владимир, Лалошевић Владе Душан, 
Мај етеровић Душана Аћим, Медић Саве Ђуро, Нена-
довић Стојана Петар, Петковић Светозара Јован, По-
повић Јове Никола, Топаловић Бранка Миланко, 
Веј ин Петра Бранко, Војновић Сима Микан, Војво-
дић Тодора Обрад, Вучковић Петра Урош. 

Бр. 23 
28 мај 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛР1КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

Од СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ 
БРЕН ВЕНЕЦ 

Булатовић Радоја Благоје; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

Бакић Јагоша Драго, Бурић Милована Томаш, 
Главановић Гајтана Јакоб, Хаџиалијатић Шећа Сма-
јо, Халиловић Иљаза Велија, Килибарда Митров 
Гојко, Кнежевић Радоша Драгољуб, Коњевић Пет-
ра Благоје. Косаћ Гл ига Димитрије, Лалевић Мило 
Радомир, Мијовић Благота Данило, Милошевић Рака 
Љубо, Миловић Мића Јана, Огњеновић Шпира Фи-
лип, Окулпћ Петра Милан, Павићевић Милије Јо-
ван, Сјеклоћа Илије Блажо, Вулетић Васа Светозар, 
Зорановић Душана Бошко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Чизмовић Милана Момчило, Радојичић Митра 
Драгутин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

Андровић Шаћира Јунуз, Банићевић Благоја Ра-
дован, Бећирагић Хакије Љутво, Бошковић Сава 
Крсто, Ћулафић Божице Никола, Дамјановић Вуко-
ла Јордан, Ђокмановић Ђоне Ђерђа, Ђукић Гавра 
Драгутин, Ђурђевац Радојице Милинко, Ђуришић 
Делевић Стана, Хајдаревић Цана Адем, Јанковић 
Радована Миличко, Качар Јуса Авдија, Кајевић 
Мурата' Ахмо, Коматина Вукајла Вукман, Крунић 
Илије Бранко, Курпејовић Хаска Незир; 

Лалевић Сава Павле. Лековић Лаза Слободан, 
Љушко вић Мухарема Зулфо, Љутица Пера Јован, 
Марсенић Гавра Милисав, Мартиновић-Алексић Ђе-
да Станојка-Зека, Масоничић Мића Раде, Нурковић 
Јуса Ћерим, Орландић Илије Блажо, Перовић Крс-
та Гојко, Радовић Николе Душан, Страхињић Или-
је Богослав, Шаиновић Јована Ристо. Шћепановић 
Јагоша Шћепан, Војиновић Петра Којица, Вучиће-
вић Тома Павле, Вукмановић Влада Саво, ^ејнил-
агић Амира Фахрудин, Живановић Јоша Блажо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајчета Јакова Драгутин, Барјамовић Јована 
Миливоје, Белоица Добривоје Милорад, Бојовић-Са-
вељић Ивана Милева, Боричић Мирка Радоје, Бори-
чић Гавра Роса, Булатовић Вуколе P^v — ib, Чара-
пић Баја Новак, Чатовић Јаха Хил: то- ^ б р и ћ Ху-
сеина Зејнил, Чукић-Реџепагић Аси**- "мдета, Да-
бетић Гарчевић Арсеније, Делевић-Гл ушшић Ба ја 
Делевић-Ђуришић Баја Ђорђика, Ђиновић Ива 
Марко, Ђозовић Адема Аћим, Ђукић Милића Вука-
шин-Вуке, Ђуровић Марка Светозар; 

Влајкова Дара Фатић-Војводић, Гаговић Блажа 
Ђорђије, Гломазић Петра Момчило, Гогић Милутина 
Јово, Горановић Петка Радован, Хајдарпашић Гана 
Ћамил, Хот Берише Халит, Јолић Риста Данило, Јо-
вановић Вукосава Боривоје, Калач Ахмета Алија, 
Каламперовпћ Луља Јусуф, Кастратовић Пеко Пе-
риша, Кљајевић Симеуна Станиша, Кнежевић Ву-
ке Милета, Костић Јована Момчило, Ковачевић Ми-
тра Стеван. Крцаловић Радош Лазар, Крунић Алек-
се Милован, Крушчић Стефана Вукмир, Кучевић 
Бела Реџа; 
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Лекић Мило Данило, Лекић Митра Велимир, Ло-
вић Зарије Душан, Магдалинић Панта Радоје, Маг-
далинић Мијаила Стеван, Магдалинић Милије Све-
тозар, Марковић Цветка Љубица, Мартиновић Ми-
линка Милева. Мекић Омера Тале, Мићуновић Ду-
шана Војислав, Минић Костадина Милован, Митро-
вић Спаса Бранко, Ненадовић-Куч Мијаила Доста-
на-Велка, Ненезић Крста Војислав, Никчевић Ми-
лоша Михаило, Никоић Милинка Рајко, Нурковић 
Касу ма Адем; 

Оемајлић-Видојевлћ Живојина Звездана, Папић-
-Булајић Душана Радмила, Пејановић Бранка Но-
вак, Перајковић Ивана Раде, Перовић Савића Ми-
лован, Пламенац Јован Љубомир, Поповић Петра 
Душан, Радуловић Алексе Даринка-Беба, Растодер 
Кадрије Хузеир, Ратковић Илије Чедомир, Ратковић 
Вукашина Новица, Савковић Блажа Борислав, Се-
кулић Средоје Момир, Смаилагић Фејза Алија Аљо, 
Станишић Митра Марија, Стојковић Сима Лука; 

Шабовић Асана Јусуф, Шћепановић Милете Ми-
лисав Шулић Стевана Раде, Тодоровић Вучића Ми-
лан, Трифуновић Вељка Драган, Трипковић Вука-
шина Миро, Васовић Михаила Славомир, Велими-
р о в а Илије Милорад, Вељић Милоше Љубомир, 
Вељовић Милана Владислав, Вукајловић Миљана 
Милован, Вукчевић Петра Будимир, Вуковић Мило-
сава Милорад, Зекић Милована Момчило, Зоњић 
Голуба Божидар, Живковић Стевана Иван, Живко-
вић Милана Миливоје, Жижић Милоша Илија; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аручевић Дуло Селим, Бабовић Ђока Јефто, Да-
цић Беке Хасан, Даутовић Зеке Јусуф, Ђуровић 
Јеврема Светозар, Ећо Мурсел а Мехмед, Јеврић Ми-
лије Мираш, Љаић Шара Бајрам, Марковић Николе 
Ђуро, Михајловић Спасоја Мирко, Мурић Реџа Ра-
шит, Пеоовић Милана Михаило-Микан, Тмушић Ми-
ладина Радомир, Вучковић Рајка Новица, Зекић Ве-
селина Бранко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булатовић Тимотија Миливоје, Бутковић Вида 
Душзн, Гарозић Васа Милета, Јелић Миливоја Бла-
жо, Калач Халила Реко, Лутовац-Влаховић Радо-
вана Бранка, Марсенић Петра Батрић, Медин-Зуро-
вац Благоја Босиљка, Мугоша Стана Гојко, Мујевић 
Сефа Иљаз, Мурић Ахмета Ајдин, Нурковић Умера 
Салко Ојданић Јова Властимир, Петрић Мираша 
Вука, Рамусовић-Хаџихамзић Хасана Кадрија, Рас-
тодер Сута Садрија, Секулић Масана Драгомир, Сто-
јановић Љубомира Славко, Шћекић Вука Јездимир, 
Шћекић Мираша Саво, Шкулетић Јанка Видоје. Ву-
чинић-Милошевић Мирка Десанка, Вујовић Мирка 
Томислав, Вукајловић Радисава Вукашин, Вуковић 
Вука Ђурђина, Зекић Николе Милован; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Нурковић Емина Есад; 

О д СР С р б и ј а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Миросавић Петра Раденко, Тановић Радосава 
Борко, Зекавица Велисава Петко. 

Бр. 28 
22 мај 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетии Мијатовић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

840. Закон за правата и должностите на со-
јузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги 
користат , — — — — — — — — 1649 

841. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за пуштање на лекови во промет — 1661 

842. Закон за движењето и престојот на стран-
ците — — — — — — — — — 1663 

843. Закон за измени на Законот за преми-
нување на државната граница и за движе-
ње во граничниот појас — — — — — 1676 

844. Закон за царинската служба — — — 1676 
845. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за програмата за интеграција на заед-
ничките служби за водење на цивилните, 
и воените воздухоплови во периодот од 
1977 до 1981 Година и програмата за модер-
низација на заедничките служби за воде-
ње на цивилните и воените воздухоплови 
во период од 1976 до 1981 година — — 1685 

846. Одлука за определување на сојузна орга-
низација која ќе учествува во изработ-
ката на единствена методологија за из-
работка на, номенклатура на занимањата 
и на предлог на номенклатура на зани-
мањата — — — — — — — — — 1687 

847. Одлука за определување на делегати 
на Собранието на СФРЈ во одборот за 
свикување и подготвување на Третиот 
конгрес на самоуправувачите на Југо-
славија — — — — — — — — — 1687 

848. Одлука за избор на судија на Уставниот 
суд на Југославија — — — — — — 1687 

849. Одлука за разрешување од должноста 
судија на Сојузниот суд — — — — 1688 

850. Заклучоци на Сојузниот извршен совет 
на СФРЈ за прифаќање на програмска-
та основа и целите на Третиот конгрес на 
самоуправувачите на Југославија — — 1688 

Исправка на Законот за" превозот во меѓународ-
ниот патен сообраќај — — — — — 1688 

Одликувања — — — — — — — — — 1688 
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