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Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНИ-

КОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законикот за кривичната постапка (,,Служ-

бен лист на ФНРЈ", бр. 5/60 и 30/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65) членот 14 се менува и 
гласи: 

„Кога е пропишано поведувањето на кривичната 
постапка да има за последица ограничеше на опре^ 
делени права, овие последици настапуваат со вле-
гувањето на обвинителниот акт во правна сила. 

За кривичните дела за кои е како главна казна 
пропишана парична казна или затвор, последиците 
од ставот 1 на овој член настапуваат од денот кога 
е донесена осудителната пресуда, без оглед дали 
таа добила правна сила." 

Член 2 
Во членот 17 точка 2 зборовите: „да учествуваат 

во постапката на извид и истрага" се заменуваат со 
зборовите: „да спроведуваат истрага". 

Член 3 
Во членот 18 став 2 зборовите: „чл. 254а, 257 

став 1" се бришат. 
По ставот 2 се додала нов став 3, кој гласи: 
„Во совет составен од тројца рудни општинските 

судови донесуваат одлуки вон главниот претрес." 
Досегашниот став "3, тој станува став 4, се ме-

нува и гласи: 

„Дејствијата во истрага ги врши судија на оп-
штински суд (истражен судија)." 

Член 4 I 
Во членот 19 точка 2 зборовите: „да учествуваат 

во постапката на извид и да спроведуваат истрага" 
се заменуваат со зборовите: „да спроведуваат ис-
трага". 

Член 5 
Во членот 38 точка 4 зборовите: „извидни или41 

се бришат. 

Член 6 
Во членот 43 став 1 зборовите: „на овластените 

органи на внатрешните работи," се бришат. 
Ставот 3 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, по 

зборот: „судија" понатамошните зборови до крајот 
на ставот се бришат. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Кога овластените службени лица на органите 

на внатрешните работи преземаат истражни деј-
ствија врз основа на овој законик, за нивното иззе-
мање одлучува истражниот судија. Ако при презе-
мањето на овие дејствија учествува записничар, за 
неговото изземање одлучува службеното лице што 
го презема дејствието." 

Член 7 
Во членот 44 став 2 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) да бара спроведување истрага;". 

Член 8 
Во членот 46 ставот 3 се менува и гласи: 
„Кога истражниот судија на окружен суд му 

доверил на истражен судија на општински суд из-
вршување на одделно истражно дејствие, или кога 
истражниот судија на општински суд презема 
одделни истражни дејствија врз основа на членот 
144 став 1 на овој законик, општинскиот јавен 
обвинител кој постапува пред тој општиски суд ги 
има правата на окружен јавен обвинител во поглед 
присуствувањето на истражните дејствија." 

Член 9 
Во членот 53 став i бројот: „139" се заменува со 

бројот: „138 

Член 10 
Во членот 59 став 1 по зборовите: „факти и" се 

додаваат зборовите: „да предлагаат". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Оштетениот и приватниот тужител имаат право 

да ги разгледуваат описите на истрагата. На оште-
тениот може да му се ускрати разгледувањето на 
списите додека не биде сослушан како сведок." 

Член 11 
Во членот во став 1 зборовите: „да поведе ш и 

стапка или да го продолжи гонењето" се заменуваа^ 
со зборовите: „да преземе гонење". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

П 
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Член 12 
Во членот 66 ставот 2 се менува и гласи: 
„Обвинетиот пред првото испитување мора да се 

поучи дека има право да земе бранител и дека 
бранителот може да присуствува на неговото ис-
пит зевање " % 

По ставот 4 се додава нов став 5. кој гласи: 
„Ако во седиштето на судот нема доволно адво-

кати, претседателот на судот, на барање на обвине-
тиот или лице од ставот 3 на овој член, ќе одобри 
за бранител да се земе дипломиран правник спо-
собен да му даде помош на обвинетиот во одбра-
ната 44 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 13 
Во членот 69 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен да 

се брани успешно сам, мора да има бранител веќе 
при првото испитување.44 

Во ставот 4 зборовите: „со правничка спрема" 
се заменуваат со зборовите: „што е дипломиран 
правник и" 

Член 14 
Во членот 70 став L зборовите: „пред окружен 

суд" се заменуваат со зборовите: „за кривично дело 
за кое е пропишана казната строг затвор". 

Член 15 
Во членот 72 став 1 зборовите: „извидот и ис-

трагата" се заменуваат со зборот: „постапката". 
Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 16 
Во членот 73 став 2 зборовите: „Истражниот од-

носно извидниот орган" се заменуваат со зборовите: 
„Истражниот судија", а зборовите: „определен 
службеник"— со зборовите: „определено службено 
лице". 

Ставот 3 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, збо-' 

ровите: „Кога ќе се заврши истрагата или кога 
непосредно по извидот ќе се подаде обвинителен 
акт" се заменуваат со зборовите: „Кога ќе се за-
врши истрагата или кога обвинителен акт односно 
обвинителен предлог ќе се подигне без спроведу-
вање истрага". 

Член 17 
Во членот 80 став 1 првата реченица се менува 

и гласи: 
„Испитаното лице, лицата што присуствуваат 

задолжително на дејствијата во постапката, како и 
странките, бранителот и оштетениот ако се присут-
ни, имаат право да го прочитаат записникот или да 
бараат да км се прочита." 

Во ставот 3 зборовите: „извидните односно44 се 
бришат 

Член 18 
По членот 80 се додава нов член 80а, кој гласи: 
„Кога е во ОВОЈ законик определено да не мо-

зјѕпт врз исказ на обвинетиот, сведокот или вешта-
кот да се заснова судска одлука, истражниот судија 
по службена должност или на предлог од странките 
ќе донесе решение записниците за овие искази да се 
издвојат од списите. 

Издвоените записници се затвораат во посебна 
обвивка и се чуваат одвоено од другите списи и не 
можат да се разгледу.ваат ниту можат да се кори-
стат во постапката." 

Член 19 
Во членот 88 став 2 точка 3 по зборот: „обвине-

тиот" се додаваат зборовите: „односно лицето ли-
шено од слобода" 

Во ставот 3 зборовите: „од 500 до 20.000 динари'1 

се заменуваат со збо-ровите: „од 20 до 500 динари". 

Член 20 
Во членот 91 став 1 по зборовите: „од овој за-

коник" се додаваат запирка и зборовите: „како и 
нужните издатоци на обвинетиот, а во случај на 
задолжителна одбрана и нужните издатоци и на-
градата на бранителот,". 

Член 21 
Во членот 95 зборовите: „сојузниот секретар за 

правосудство" се заменуваат со зборовите: „сојуз-
ниот орган надлежен за правосудството". 

Член 22 
Во членот 98 ставот 1 се менува и гласи: 
„Предлог за остварување имотноправно барање 

во кривичната постапка се поднесува до органот на 
кој му се поднесува кривичната пријава или до 
судот пред кој се води постапката." 

Член 23 
Во членот 100 став i зборовите: „и другите ор-

'ани" се бришат, зборот: „кои" се заменува со збо-
рот: „кој", зборот: „испитаат" — со зборот: „испита", 
зборот: „извидат" — со зборот: „извиди", а зборо-
вите: „тие се должни да приберат докази и да из-
видат" — со зборовите: „судот е должен да прибере 
докази и да извиди". 

Во ставот 2 зборовите: „судот и другите органи 
ќе се ограничат" се заменуваат со зборовите: „су-
дот ќе се ограничи". 

Член 24 
Во членот 105 став 2 првата реченица се ме-

нува и гласи: „Решението од ставот 1 на OBOi член 
го донесува во истрагата истражниот судија." 

Член 25 
Во членот 120 став 3 втората реченица се ме-

нува и гласи: 
„ А К О е во тек рокот за изјава на редовен пра-

вен лек или ако тоа го бараат други интереси на 
постапката, судот може да определи во кој рок Јав-
ниот обвинител треба да ги врати списите." 

Член 26 
Во членот 129 зборовите: „сојузниот секретар за 

правосудство" се заменуваат со зборовите: „ С О Ј У З -
НИОТ орган надлежен за правосудството". 

Член 27 
Во членот 130 став 1 зборовите: „да поведе кри-

вична постапка" се заменуваат со зборовите: „да 
бара спроведување истрага ниту да подигне непо-
средно обвинителен акт односно обвинителен пред-
лог". 

Во ставот 2 зборовите: „да предложи отворања 
истрага ниту може да подаде обвинителен акт од-
носно обвинителен предлог" се заменуваат со збо-
ровите: „да бара спроведување истрага ниту да 
подигне непосредно обвинителен акт односно обви-
нителен предлог". 

Член 28 
Членот 131 се менува и гласи: 
„За ставањето во притвор, за влегувањето на 

обвинителниот акт во правна сила односно за осу-
дителната пресуда на општинскиот суд поради кри-
вично дело за кое се гони по службена должност 
врз основа на обвинителен предлог, судот во рок од 
три дена ќе го извести државниот орган односно 
работната или друга организација во која е во ра-
ботен однос лицето на кое се однесуваат овие од-
луки." 

Член 29 
Називот на главата XV и чл. 136 до 144 се ме-

нуваат и гласат: 
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„Кривична пријава 

Член 136 
Сите државни органи и работни и други орга-

низации се должни да 1фијават кривични дела за 
кои се гони по службена должност За к о и се из-
вестени или за кои ќе узнаат на некој друг начин. 

Поднесувајќи пријава државните органи и ра-
ботните и други организации ќе ги наведат дока-
зите што им се познати и ќе преземат мерки за да 
се запазат трагите на кривичното дело, предметите 
на кои или со кои е сторено кривичното дело и 
другите докази. 

Член 137 
Граѓаните треба да пријават кривични дела за 

кои се гони по службена должност. 
Во кои случаи непријавувањето на кривично 

дело претставува кривично дело, определува за-
конот. 

Член 138 
Пријавата се поднесува до надлежниот јавен 

обвинител писмено или усно. За усната пријава се 
составува записник или службена белешка. 

Ако е пријавата поднесена до суд, орган на вна-
трешните работи или до ненадлежен јавен обвини-
тел, тие ќе ја примат пријавата и веднаш ќе му ја 
достават на надлежниот јавен обвинител. 

Член 139 
АКО постојат основи на сомнение дека е из-

вршено кривично дело за кое се гони по службена 
должност, органите на внатрешните работи се дол-
жни да ги преземат потребните мерки да се пронај-
де сторителот на кривичното дело, сторителот или 
соучесникот да не се сокрие или не побегне, да се 
откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и 
предметите што можат да послужат како доказ, ка-
ко и да ги соберат сите известувања што би мо-
желе да бидат од корист за успешното водење на 
кривичната постапка. 

За таа цел органите на внатрешните работи мо-
жат да бараат, потребни известувања л од граѓани, 
но не можат да ги сослушуваат нив во својство на 
обвинет, сведок или вештак. Тие можат и да пови-
куваат граѓани, но во поканата мора да биде на-
значена причината за повикување. Присилно може 
да се доведе лице што не се оѕвало на покана само 
ако во поканата било предупредено за тоа. Лице што 
се оѕвало на поканата или било присилно доведено 
а одбие да даде известувања, не може да се пови-
кува повторна 

Врз основа на собраните известувања органот на 
внатрешните работи составува кривична пријава, а 
ако кривична пријава порано доставил — посебен из-
вештај како дополнение на кривичната пријава. Во 
пријавата односно извештајот се наведуваат и до-
казите за кои се узнало при собирањето на известу-
вања. Посебно ќе се назначат лицата што одбиле да 
дадат известувања, а е веројатно дека имаат узна-
ен о за важни факти. 

Член 140 
Овластените службени лица на органот на вна-

трешните работи имаат право лицата затечени на 
местото на извршување на кривичното дело да ги 
упатат до истражниот судија или да ги задржат до 
неговото доаѓање, ако тие лица би можеле да да-
дат податоци важни за кривичната постапка и ако 
е веројатно дека подоцна не би можело да се из-
врши нивно сослушување или тоа би било сврзано 
со значително развлекување или други тешкотии. 
Задржувањето на овие лица на местото на извршу-
вање на кривичното дело не може да трае подолго 
од два часа. 

Органите на внатрешните работи можат да го 
фотографираат лицето за кое постојат основи на 
сомнение дека го извршило кредитното дело и мо-

жат да земаат отпечатоци од неговите прсти, ако 
неговата идентичност не може да се утврди на друг 
начин. За таа цел органите на внатрешните работи 
можат, по одобрение од истражниот судија, јавно 
да објавуваат фотографија на тоа лице. 

Ако е потребно да се утврди од кого произлегу-
ваат отпечатоците на одделни предмети, органите 
на внатрешните работи можат да земаат отпечатоци 
од прсти од лицата за кои постои веројатност дека 
можеле да дојдат во допир со тие предмети. 

Член 141 
Јавниот обвинител ќе ја отфрл PI пријавата ако од 

самата пријава произлегува дека пријавеното дело не 
кривично дело за кое се гони по службена должност, 
ако настапила застареност или е делото опфатено 
со амнестија или помилување, или ако постојат дру-
ги околности што го исклучуваат гонењето. За от-
фрлањето на пријавата, како и за причините за тоа, 
јасниот обвинител ќе го извести оштетениот во рок 
од осум дена (член 00), а ако ја поднесел пријавата 
орган на внатрешните работи ќе го невеста и тој 
орган. 

Ако јавниот обвинител не може да оцени од са-
мата пријава дали се веројатни наводите на прија-
вата или ако податоците во пријавата не даваат до-
волно основ да може да одлучи дали ќе бара спро-
ведување истрага, или ако до јавниот обвинител 
само допрел глас дека е извршено кривично дело, а 
особено ако е извршителот непознат, јавниот обви-
нител може да бара од органите на внатрешните 
работи да соберат потребни известувања и да пре-
земат други мерки за откривање на кривичното 
дело и сторителот (чл. 139 и 140). Јавниот обвинител 
може секогаш да , бара од органите на внатрешните 
работи да го известат за мерките што ги презеле. 

Јавниот обвинител може да бара потребни по-
датоци од државните органи и работните или други 
организации, а може за таа цел да го повика и под-
носителот на кривичната пријава. 

Јавниот обвинител и другите државни органи и 
организации се должни при собирање известувања 
односно давање податоци да постапуваат претпаз-
ливо, водејќи сметка да не и се наштети на честа и 
угледот на лицата на кои се однесуваат овие по-
датоци. 

Член 142 
Органите на внатрешните работи можат и пред 

поведување истрага да извршат привремено одзе-
мање на предмети ако постои опасност од одлагање, 
и да извршат претресување на стан и лица под 
условите предвидени во членот 204 на овој законик. 

Во итни случаи кота не може да се чека на 
доаѓањето на истражниот судија, органите на вна-
трешните работи можат и сами да извршат увид. 
Ако е потребно да се изврши вештачење кое по-
доцна не би можело да се повтори, органите на 
внатрешните работи ќе се обрнат до истражниот 
судија да го изврши тоа дејствие. Ако постои опас-
ност поради протек на времето да не може со успех 
да се изврши вештачење, или кога други околности 
налагаат итно постапување, органите на внатреш-
ните работи можат, освен обдукцијата и ексхума-
цијата на трупот, и сами да извршат вештачење не 
чекајќи го истражниот судија. 

За преземањето на дејствија оц ст. 1 и 2 на 
овој - член важат соодветните одредби од овој за-
коник за истражните дејствија. Записниците за тие 
дејствија се доставуваат до јавниот обвинител со 
образложение за потребата од нивно преземање. 

Член 143 
Кога е сторителот на кривичното дело непознат, 

јавниот обвинител може да му предложи на ис-
тражниот судија да преземе одделни истражни деј-
ствија ако, со оглед на околностите на случајот, би 
било целесообразно и пред поведувањето на истрае 
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гата да се преземат такви дејствија. Ако истраж-
ниот судија не се сложи со овој предлог, ќе побара 
За тоа да одлучи советот. 

Записниците за преземените истражни дејствија 
истражниот судија му ги доставува на јавниот об-
винител. 

Член 144 
Истражниот судија на окружен суд или истраж-

ниот судија на општински суд на чие подрачје е 
извршено кривично дело, може пред поведување-
то на истрагата да преземе одделни истражни дејст-
вија за кои постои опасност од одлагање, но за сб 
што е преземено мора да го извести надлежниот 
јавен обвинител. 

Во поглед повикувањето и испитувањето на 
лице за кое постојат основи на сомнение дека из-
вршило кривично дело, се применуваат одредб-ите 
за повикување и испитување на обвинет." 

Член 30 
Чл. 145 до 154 се бришат. 

Член 31 
Чл. 155 до 172 се менуваат и гласат: 

,,Член 155 
Истрага се поведува против определено лице 

кога постои основано сомнение дека сторило кри-
вично дело. 

Целта на истрагата е собирање докази и пода-
тоци што се потребни за да може да се одлучи дали 
ќе се подигне обвинителен акт или ќе се запре по-
стапката 

Член 156 
Истрагата се спроведува по барање на јавниот 

обвинител. 
Барањето за спроведување истрага за кривични 

дела од надлежноста на Окружен суд му се подне-
сува на истражниот судија на окружен суд. 

Во барањето мораат да се назначат: лицето про-
тив кое се бара спроведување истрага, о-пис на де-
лото од кое произлегуваат законските обележја на 
кривично дело, законскиот назив на кривичното 
дело, околностите од кои произлегува основаноста 
на сомнението и постојните докази. 

Во барањето за спроведување истрага може да 
се предложи да се извидат определени околности, 
да се преземат одделни дејствија и по извесни пра-
шања да се сослушаат определени лица, а може да 
се предложи и лицето против кое се бара истрага 
да се стави во притвор. 

Јавниот обвинител ќе му достави на истражниот 
судија кривична пријава и сите списи и записници 
за дејствијата што се преземени. Истовремено Јав-
ниот обвинител ќе му ги достави на истражниот су-
дија предметите што можат да послужат како доказ 
или ќе го назначи местото каде се наоѓаат тие. 

Член 157 
Кога судија на окружен суд ќе прими барање 

за спроведување истрага, ќе ги разгледа списите, и 
ако се сложи со барањето ќе донесе решение за 
спроведување истрага, кое треба да ги содржи по-
датоците наведени во членот 156 став 3 на овој за-
коник, Решението ќе му се достави на јавниот об-
винител и обвинетиот. 

Пред да го донесе решението истражниот судија 
ќе го испита лицето против кое се бара спроведу-
вање истрага, освен ако постои опасност од од-
лагање. 

Истражниот судија може, пред да одлучи за 
барањето на јавниот обвинител, да го повика јав-
ниот обвинител и лицето против кое е барано спро-
ведување истрага, да дојдат на определен ден во 
судот, ако е потребно да се изјаснат за околностите 
што можат да бидат од важност за одлучувањето 
по барањето или ако истражниот судира смета дека 
од други причини би било целесообразно нивното 

усно изјаснетата. При ова странките можат да ста-
ваат усно свои предлози, а јавниот обвинител може 
да го измени или дополни своето барање за спрове-
дување истрага, а може и да предложи постапката 
да се спроведе непосредно врз основа на обвинител-
ниот акт (член 158). 

Во поглед повикувањето и испитувањето на 
лице против кое се бара спроведување истрага ќе 
се применуваат одредбите од овој законик за пови-
кување и испитување на обвинет. Лицето што е по-
викано според ставот 3 на овој член, ќе го поучи 
истражниот судија во смисла на членот 212 став 2 
од овој законик. 

Против решението на истражниот судија за 
спроведување истрага обвинетиот може да се жали. 
Ако е решението соопштено усно, жалба во тој слу-
чај може да се изјави на записник. 

Истражниот судија е должен веднаш да јахдо-
стави жалбата до советот на окружен суд. Жалбата 
не го задржува извршувањето на решението. 

Ако истражниот судија не се сложи со бара-
њето на јавниот обвинител за спроведување истра-
га, ќе побара да Одлучи за тоа советот на окружен 
суд. 

Во случаите од ст. 6 и 7 на овој член советот е 
должен да донесе одлука во рок од 48 часа. 

Член 158 
На предлог од јавниот обвинител, истражниот 

судија може да одлучи да не се спроведува истрага, 
ако собраните докази, податоци и известувања да-
ваат доволно основ за подигање обвинителен акт. 

Решение од ставот 1 на овој член истражниот 
судија може да донесе само ако претходно го ис-
питал лицето против кое треба да се подигне обви-
нителен акт и ако тоа лице се согласило да î e се 
спроведува истрага. Во поглед повикувањето и ис-
питувањето на ова лице ќе се применуваат одред-
бите'за повикување и испитување на обвинет. 

Рокот за подигање обвинителен акт изнесува 
осум дена, но советот на окружен суд може на ба-
рање на јавниот обвинител да го продолжи овој рок. 

Предлог од ставот 1 на овој член јавниот обвини-
тел може да стави и по поднесувањето на барање 
за спроведување истрага додека не биде донесено 
решение за барањето. 

Ако истражниот судија смета дека не се испол-
нети услови за подигање обвинителен акт без спро-
ведување истрага, ќе постапи како да е ставено ба-
рање за спроведување истрага. 

Член 159 
Истрагата ја спроведува истражен судија на 

окружен суд. , 
Истражниот судија врши истражни дејствија, по 

правило, само на подрачјето На својот суд. Ако ин-
тересот на истрагата бара, тој може одделни ис-

т р а ж н и дејствија да изврши и надвор од подрач-
јето на својот суд, но е должен да го извести за тоа 
окружниот суд на чие подрачје ги врши истраж-
ните дејствија. 

Член 160 
Во текот на истрагата истражниот судија на 

окружен суд може да му довери извршување на 
одделни истражни дејствија на истражен судија на 
друг окружен суд или на истражен судија на оп-
штински суд. 

Извршување на одделни истражни дејствија ис-
тражниот судија на окружен суд може да му довери 
на истражен судија на секој општински суд надвор 
од седиштето на својот суд. Но ако истражното деј-
ствие треба да се изврши на подрачјето на оп-
штински суд кој се наоѓа во седиштето на друг 
окружен суд, неговото извршување ќе му се до-
вери на истражниот судија на тој окружен суд. 

Истражниот судија може да му довери на ор-
ган ш внатрешните работи извршување на наред-
ба за претресување стан или лице или за привре-
мено одземање предмети, ма начинот предвиден 
со овој законик. 
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На барање или по одобрение од истражниот 
судија органите на внатрешните работи можат да 
ги фотографираат обвинетиот или да земат отпе-
чатоци од неговите прсти, ако е тоа потребно за 
целите на кривичната постапка. 

Член 161 
Истражен судија на окружен или општински 

суд на кој му е доверено извршување на одделни 
истражни дејствија ќе изврши, по потреба, и дру-
ги истражни дејствија што се во врска со овие 
или произлегуваат од нив. 

Ако истражен судија на кој му е доверено из-
вршување на одделни истражни дејствија не е над-
лежен за тоа, ќе го испрати предметот до надлеж-
ниот суд и за тоа ќе го извести истражниот судија 
на окружен суд што му го доставил предметот. 

Член 162 
Истрагата се води само во поглед на оној кри-

вичен дел и против оној обвинет на кои се одне-
сува решението за спроведување истрага. 

Ако во текот на истрагата се покаже дека по-
стапката треба да се прошири и па некое друго 
кривично дело или против ,друго лице, истражниот 
судија на окружен суд ќе го извести за тоа јав-
ниот обвинител. Во ваков случај можат да се пре-
земат истражни дејствија што не трпат одлагање, 
но за сето што е преземено мора да се извести 
јавниот обвинител. 

Во поглед проширувањето на истрагата важат 
одредбите на чл. 156'и 157 од овој законик. 

Член 163 
По донесување на решението за спроведување 

истрага истражниот Судија и без предлог од стран-
ките ги презема дејствијата за кои смета дека се 
потребни за остварување на целта на истрагата. 

Член 164 
Странките и оштетениот можат во текот на 

истрагата да му ставаат предлози на истражниот 
судија на окружен суд да се извршат одделни ис-
тражни дејствија. Ако истражниот судија не се 
сложи со предлогот на јавниот обвинител да се 
изврши одделно истражно дејствие, ќе побара да 
одлучи за тоа советот на окружниот суд. 

Странките и оштетениот можат вакви предлози да 
му ставаат и на истражен судија на општински 
суд ако на овој му е доверено извршување на од-
делни истражни дејствија. Ако истражниот су-
дија на општински суд не се сложи со предлогот, 
ќе го извести за тоа предлагачот, кој може пред-
логот повторно да му го стави на истражниот су-
дија на окружен суд. 

Член 165 
Тужителот и бранителот можат да присуству-

ваат при испитувањето на обвинетиот. 
Тужителот, оштетениот, обвинетиот и брани-

телот можат да присуствуваат при увидот и сос-
лушувањето на вештаците. 

Тужителот и бранителот можат да присус-
твуваат при претресувањето на стан. 

При сослушувањето на сведокот можат да 
присуствуваат тужителот, обвинетиот и браните-
лот, кога е веројатно дека сведокот нема да дојде 
на главниот претрес, кога истражниот судија ќе 
најде дека е тоа целесообразно или кога една од 
странките барала да присуствува на сослушува-
њето. Оштетениот може да присуствува на сослу-
шувањето на сведокот само кога е веројатно дека 
сведокот нема да дојде на главниот претрес. 

Истражниот судија е должен на погоден на-
чин да го извести тужителот, бранителот, оште-
тениот и обвинетиот за времето и местото на из-
вршувањето на истражните дејствија на кои тие 
можат да присуствуваат, освен кога постои опас-
ност ода одлагање. Ако обвинетиот има бранител, 
истражниот судија, по правило, ќе го известува 

само бранителот. Ако е во притвор обвинет што 
нема бранител, а истражното дејствије се презема 
надвор од седиштето на судот, истражниот, судија 
ќе одлучи дали е потребно присуството на обви-
нетиот. 

АКО лицето на кое му е упатено известување 
за истражното дејствие не е присутно, дејствието 
може да се изврши и во негово отсуство. 

Лицата што присуствуваат на истражните деј-
ствија можат да му предложат на истражниот су-
дија да му постави заради разјаснување на рабо-
тата определени прашања на обвинетиот сведок 
или вештак, а по дозвола од истражниот судија 
тие можат да поставуваат прашања и непосредно. 
Овие лица имаат право да бараат да се внесат во 
записникот и нивните забелешки во поглед извр-
шувањето на одделни дејствија, а можат и да 
предлагаат изведување на одделни докази. 

Одредбите од ст. 1 до 7 на овој член се приме-
нуваат и ако истражното дејствие се презема пред 
поведувањето на истрагата. 

Член 166 
Истражниот судија со р е ш е т е ќе ја прекине 

истрагата ако ка ј обвинетиот настапило привре-
мено душевно заболување или привремена дутева 
на растроеност. 

Ако не се знае престојувалиштето на обвине-
тиот истрагата може да се прекине, но ако е обви-
нетиот во бегство или инаку не им е достижен 
на државните органи, истрагата ќе се прекине са-
мо на предлог од јавниот обвинител, ако постапка-
та се води по негово барање. 

Пред да се прекине истрагата, ќе се соберат 
сите докази за кривичното дело и кривичната од-
говорност на обвинетиот до кои може да се дојде. 

Кога ќе престанат пречките што го предизви-
кале прекинот, истражниот судија ќе ја продолжи 
истрагата. 

Член 167 
Истражниот судија ја запира со решение истра-

гата кога јавниот обвинител, во текот на истрагата или 
по завршената истрага, ќе изјави дека се откажува 
од гонењето. За запирањето на истрагата истраж-
ниот судија во рок од осум дена ќе го извести ош-
тетениот (член 60). 

Член 168 
Истрагата ќе ја запре со решение советот на 

окружниот суд кога одлучува за кое и да било 
прашање во текот на истрагата во следните случаи: 

1) ако делото што му се става на товар на об-
винетиот не е кривично дело за кое се гони по 
службена должност; 

2) ако постојат околности што ја исклучуваат 
кривичната Одговорност на обвинетиот, а нема ус-
лови за примена на мерките за безбедност; 

3) ако настапила застареност на кривичното 
тешење или е делото опфатено со амнестија или 
помилување, или постојат други околности што го 
исклучуваат гонењето; 

4) ако нема докази дека обвинетиот сторил 
кривично дело. 

Ако истражниот судија најде дека постојат 
причини за запирање на истрагата од ставот 1 на 
овој член, ќе го извести за тоа јавниот обвинител. 
Ако јавниот обвинител во рок од осум дена не го 
извести истражниот судија дека се откажува од 
гонењето, истражниот судија ќе побара советот 
да одлучи за запирање на истрагата. 

Решението за запирање на истрагата се дос-
тавува до јавниот обвинител, оштетениот и обвине-
тио.т кој веднаш ќе се пушти на слобода ако е ва 
притвор. Против ова решение јавниот обвинител и 
оштетениот имаат право на жалба. 

Ако против решението за запирање на истра-
гата изјавил жалба само оштетениот, а жалбата се 
уважи, ќе се смета дека оштетениот со изјавата на 
жалба презел гонења 
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Член 169 
Истражниот судија ја завршува истрагата кога 

ќе најде дека состојбата на работата во истрагата 
е доволно разјаснета што да може да се подигне 
обвинителен акт. Претходно истражниот судија 
ќе прибави потребни податоци за личноста на об-
винетиот. 

По завршената истрага истражниот судија му 
ги доставува списите на јавниот обвинител кој е 
должен во рок од 15 дена да стави предлог да се 
дополни истрагата или Да подигне обвинителен акт 
или да даде изјава дека се откажува од гонењето. 
Овој рок може советот на окружниот суд да го 
продолжи на предлог од јавниот обвинител. 

Ако истражниот судија не го прифати пред-
логот од јавниот обвинител за дополнување на ис-
трагата, ice побара да одлучи за тоа советот на 
окружниот суд. Ако советот го одбие предлогот на 
јавниот обвинител, рокот од ставот 2 на овој член 
започнува да тече од денот коѓа на јавниот обви-
нител му е соопштена одлуката на советот. 

Член 170 
Оштетениот како тужител и приватниот ту-

жител можат на истражниот судија на окружен 
суд да му поднесат барање да спроведе истрага 
односно предлог да ја дополни истрагата. Во те-
кот на и,страгата тие можат да му ставаат на ис-
тражниот судија и други предлози. 

Во поглед поведувањето, спроведувањето, пре-
кинувањето и запирањето на истрагата согласно 
се применуваат одредбите од овој законик што се 
однесуваат на поведување и водење истрага по 
барање на јавниот обвинител. 

Кога истражниот судија ќе најде дека е истра-
гата завршена, ќе го извести оштетениот како ту-
жител или приватниот тужител за тоа, и ќе ги 
предупреди' дека во рок од осум дена треба да 
поднесат обвинителен акт односно приватна тужба, 
а ако тоа не го сторат ќе се смета дека се откажа-
ле од гонењето, па ,постапката со ршение ќе се 
запре. Вакво предупредување истражниот судија 
е должен да даде и кога советот на окружниот 
суд ќе го одбие предлогот од оштетениот како ту-
жител или од приватниот тужител за дополнува-
ње на истрагата затоа што смета дека е состојба-
та на работата доволно разјаснета. 

Член 171 
Ако на истражниот судија му е потребна по-

мош од органите на внатрешните работи (крими-
иалистичко-техничка и др.) или од други државни 
органи заради успешно извршување на одделни 
истражни дејствија, тие се должни на негово ба-
рање да му ја дадат таа помош. 

Член 172 
Ако тоа го бараат интересите на кривичната 

постапка, интересите на чувањето тајна, интере-
сите на јавниот ред или причините на моралот, 
службеното лице што презема истражно дејствие 
ќе им нареди на лицата што ги сослушува или 
што присуствуваат на истражните дејствија или ги 
разгледуваат списите на истрагата да ги чуваат 
како тајна определените факти или податоци што 
при тоа ги узнале и ќе им укаже на последиците 
од оддавањето на тајната (член 285 од Кривичниот 
законик). Оваа наредба ќе се внесе во записникот 
за истражното дејствие односно ќе се забележи 
на списите што се разгледуваат, со потп,ис на лицето 
што е предупредено." 

Член 32 
По членот 172 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 172а 

Кога советот на окружниот суд одлучува во 
текот на истрагата, може да побара потребни објас-
ненија од истражниот судија и странките, и може 
да ги повика обете странки усно да ги изложат 
своите ставови на седница на советот. 

Член 1726 
Истражниот судија може да казни со парична 

казна до 300 динари секое лице што за време на 
вршењето на истражното дејствие и по опомената 
го нарушува редот. Ако учеството на такво лице 
и? е неопходно, тоа може да биде отстрането од 
местото каде што се врши тоа дејствие. 

Обвинетиот не може да биде казнет со парична 
казна. 

Ако јавниот обвинител го нарушува редот, ис-
тражниот судија ќе постапи согласно со одредбата 
на членот 279 став 5 од овој законик. 

Член 172в 
Странките и оштетениот секогаш можат да му 

се обрнат со поплака на претседателот на окружниот 
суд поради развлекување на постапката и поради 
неправилности во текот на истрагата ^ 

Претседателот на окружниот суд ќе ги испита 
наводите во поплаката, а ако подносителот барал 
ќе го извести за тоа што е преземено" 

Член 33 
Во членот 174 став 1 зборовите: „или органот 

на внатрешните работи" се бришат. 
Во ставот 2 зборот: „органот" се заменува со 

зборот: „судот", а зборовите: „овластено службено 
лице што повикува" — со зборовите: „судијата што 
повикува". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кога обвинетиот првпат се повикува ќе се 

поучи во поканата за правото да земе бранител 
како и бранителот да може да присуствува на но^ 
говото испитување." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 34 
Во членот 175 став 1 зборовите: „или орга-н на 

внатрешните работи" се бришат. 
Во ставот 3 по зборовите: „става на товар" се 

додаваат запирка и зборовите: „со наведуваше на 
одредбата од кривичен закон,", а зборовите: „ов-
ластеното службено лице" се заменуваат со збо-
ровите: „судијата кој". 

Ставот 6 се брише, 

Член 35 
Во членот 176 став 1 зборовите: „или органот 

на внатрешните работи14 се бришат, а зборовите: 
„нивно одобрение4' се заменуваат со зборовите: ,,о-
добрение од судот". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Од обвинетиот може да се бара да ја предаде 

патната исправа." 
Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 36 
Во членот 178 став 2 по зборовите: „вредносни 

хартии" се става запирка, а зборовите: „или дра-
гоценост" се заменуваат со зборовите: „драгоце-
н о с т или други подвижни предмети од поголема 
вредност што лесно можат да се претворат во па-
ри и да се чуваат." 

Во ставот 3 зборот: „органот" се заменува со 
зборот: „судот". 

Член 37 
Во членот 179 став % по зборот: „драгоценост" 

се става запирка, а зборовите: „или вредносни 
хартии" се заменуваат со зборовите: „вредносни 
хартии или други подвижни предмети". 

Член 38 
Во членот 180 став 1 првата реченица се ме-

нува и гласи: 
„Решение за гаранцијата донесува во текот на 

истрагата истражниот судија/4 

Ставот 3 c t бришеа 
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Член 39 
Во насловот над членот 181 зборовите: „и ис-

тражен затвор" се бришат. 
Чл. 181 до 190 се менуваат и гласат: 

„Член 181 
Притвор може да се определи само под усло-

вите предвидени во овој законик. 
Траењето на притворот може да биде сведено 

на најкратко нужно време. Должност е на сите 
органи што учествуваат во кривичната постапка 
и на органите што им укажуваат правна помош 
да постапуваат со особена итност ако обвинетиот 
се наоѓа во притвор. 

Во текот на целата постапка притворот ќе се 
укине штом ќе престанат причините врз основа на 
кои бил определен 

Член 182 
Притвор ќе се определи секогаш против лице 

за кое постои основано сомнение дека извршило 
кривично дело за кое е во законот пропишана 
смртна казна. Ако околностите укажуваат дека е 
во прашање случај за кој законот пропишува мож-
ност за изрекување поблага казна (член 42 став 
1 од Кривичниот законик), притвор не мора да се 
определи. 

Ако постои основано еомнание дека определено 
лице сторило кривично дело, а не постојат услови 
за задолжителен притвор, притвор против тоа лице 
може да се определи: 

1) ако се крие, или ако не може да се утврди . 
неговата идентичност, или ако постојат други о-
колности што укажуваат на опасност од бегство; 

2) ако постои основана бојазан дека ќе ги у-
ништи трагите на кривичното дело или ако осо-
бени околности укажуваат дека ќе ја попречува 
истрагата со влијаење врз сведоците, соучесниците 
или прикривачите; 

3) ако особени околности ја оправдуваат бо-
јазната дека ќе повтори кривично дело, или дека 
ќе го доврши обиденото кривичнот дело, или дека 
ќе стори кривично дело со кое се заканува. 

Во случајот од точката X став 2 на овој член 
притворот што е определен само - поради тоа што 
не може да се утврди идентичноста на лицето, трае 
додека оваа идентичност не се утврди. Во случајот 
од точката 2 став 2 на овој член притворот ќе се 
укине штом ќе се обезбедат доказите поради кои е 
определен притворот. 

Лицето затечено при извршувањето на кри-
вично дело за кое се гони по службена должност, 
може да го лиши од слобода секој. Лицето лишено 
од слобода мора веднаш да му се предаде на ис-
тражен судија или на орган на внатрешните ра-
боти, а ако не може тоа да се стори, мора веднаш 
да се извести еден од овие органи. Органот на 
внатрешните работи ќе постапи според членот 186 
на овој законик. 

Член 183 
Притвор определува истражен судија на окру-

жен суд. 
Притворот се определува со писмено решение 

кое содржи: име и презиме на лицето кое се ли-
шува од слобода, кривично дело за кое се обви-
нува, законски основ за притворот, упатство за 
правото на жалба, кратко образложение, со тоа 
што основот за определување на притворот посебно 
ќе се образложи, службен печат и потпис на су-
дијата што го определува притворот. 

Решението за притворот му се предава на ли-
цето на кое се однесува во моментот на лишува-
њето од слобода, а најдоцна во рок од 24 часа од 
моментот на лишувањето од слобода. Во списите 
мора да се назначи часот на лишувањето од сло-
бода и часот на предавањето на решението. 

Против решението за притворот притвореното 
лице може да ое жали до советот на окружниот 
суд во рок од 24 часа од моментот на предавањето 
на решението. Ако притвореното лице првпат се 
испитува по истекот на овој рок, може да изјави 
жалба при тоа испитување. Жалбата со препие на 

записникот за испитувањето, ако е притвореното ли-
це испитано, и решението за притворот му се дос-
тавуваат веднаш на советот на окружниот суд. 
Жалбата не го задржува извршувањето на реше-
нието. 

Во случајот од ставот 4 на овој член, како и 
кога истражниот судија не ќе се сложи со предло-
гот на јавниот обвинител за определување на прит-
ворот, советот на окружниот суд е должен да до-
несе одлука во рок од 48 часа. 

Член 184 
Истражниот судија е должен на лицето ли-

шено од слобода што му е доведено веднаш да му 
соопшти дека може да земе бранител кој може да 
присуствув-а при неговото испитување, и ако е 
потребно — да му помогне да најде бранител. Ако 
во рок од 24 часа од моментот на ова соопштување 
лицето лишено од слобода не обезбеди присуство 
на бранител, истражниот судиЈа е должен тоа ли-
це да го испита веднаш. 

Ако лицето лишено од слобода изјави дека не 
сака да земе бранител, истражниот судија е дол-
жен да го испита во рок од 24 -часа. 

Ако во случај на задолжителна одбрана (член 
69 став 1) лицето лишено од слобода не земе бра-
нител во рок од 24 часа од моментот кога е по-
учено за ова право или изјави дека не сака да зе-
ме бранител, ќе му Се постави бранител по служ-
бена должност. 

Веднаш по испитувањето истражниот судија 
ќе одлучи дали лицето лишено од слобода ќе го 
пушти на слобода. Ако смета дека лицето лишено 
од слобода треба да го задржи, истражниот судија 
веднаш ќе го извести за тоа јавниот обвинител ако 
овој веќе не поднесол барање за спроведување ис-
трага. АКО јавниот обвинител во рок од 48 часа 
од моментот кога е известен за притворот не стави 
барање за спроведување истрага, истражниот су-
дија ќе го пушти на слобода лицето лишено од 
слобода. 

Член 185 
Притвор може да определи истражен судија на 

општински суд на чие подрачје е извршено кри-
вично дело, кога му е доверено извршување на 
одделни истражни дејствија или во случаите пред-
видени во членот 144 став 1 и членот 186 на овој 
законик. Во поглед определувањето на притворот 
се применуваат одредбите од членот 183 ст. 2 до 5 
на овој законик. 

Веднаш по испитувањето на лицето лишено 
од слобода истражниот судија на општинскиот суд 
ќе одлучи дали ќе го пушти на слобода или ќе на-
реди да се спроведе до истражниот судија на ок-
ружен суд. Во поглед испитувањето на лицето ли-
шено од слобода се применуваат одредбите на чле-
нот 184 ст. 1 до 3 од овој законик. 

Истражниот судија на општинскиот суд може 
да го задржи притвореното лице најдолго три де-
на, сметајќи од денот на неговото доведување, ако 
е потребно да преземе итни истражни дејствија во 
смисла на членот 144 став 1 од овој законик. По 
донесувањето на решение за спроведување истра-
га, задржувањето во притвор може да трае и по-
долго од три дена, ако во овој рок истражниот су-
дија на општинскиот суд прими барање од истражни-
от судија на окружниот суд да преземе одделни ис-
тражни дејствија. По извршувањето на истражните 
дејствија истражни-от судија на општинскиот суд 
ќе нареди притвореното лице да се спроведе до ис-
тражниот судија на окружниот суд, ако истражни-
от судија на окружниот суд нешто друго не опре-
дели. 

Член 186 
Овластените службени лица на органите на 

внатрешните работи можат некое лице да лишат 
од слобода ако постои која и да е од причините 
предвидени во членот 182 на овој законик, но се 
должни таквото лице без одлагање да го спрове-
дат до истражниот судија на окружен суд или до 
истражниот судија на општински суд на чие лод-
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рачје е сторено кривичното дело, според тоа до 
чие седиште побргу може да се дојде. 

Ако поради неотстранливи пречки не било 'мо-
жно ниту во рок од 24 часа лицето лишено од сло-
бода да се спроведе до истражниот судија, служ-
беното лице е должно ваквото задоцнување по-
себно да го образложи. Образложение на задоц-
нувањето е нужно и кога е спроведувањето извр-
шено на барање на истражниот судија. 

Ако поради задоцнување во спроведувањето 
истражниот судија не е во можност во рокот од 
членот 183 став 3 на овој законик да донесе реше-
ние за притвор, тој е должен за притворот да од-
лучи веднаш кога лицето лишено од слобода ќе 
му биде спроведено. 

Член 187 
Врз основа на решение од истражниот судија 

обвинетиот може да се задржи во притвор нај-
многу еден месец од денот на лишувањето од 
слобода По тој рок обвинетиот може да се задржи 
во притвор само врз основа на решение за про-
должување на притворот. 

Притворот може по одлука од совет на окру-
жен суд да се продолжи најмногу за два месеца. 
Ако ниту во овој рок поради сериозни пречки не 
заврши истрагата, советот на републичкиот врхо-
вен суд може да го продолжи притворот најмногу 
уште за три месеци. Решението за продолжување 
на притворот се донесува на образложен предлог 
од истражниот судиЈа или јавниот обвинител. 

Против решението на советот на окружниот 
суд за продолжување на притворот е дозволена 
жалба, која не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Член 188 
Во текот на истрагата истражниот судија мо-

же да го укине притворот во согласност со јав-
ниот обвинител, освен ако притворот се укинува 
поради истек на рокот на траењето на притворот. 
Ако помеѓу истражниот судија и јавниот обвини-
тел не постои согласност, истражниот судија ќе 
побара да одлучи за тоа совет на окружниот суд, 
кој е должен да донесе одлука во рок од 48 часа. 

Член 189 
По предавањето на обвинителниот акт на судот 

до завршувањето на главниот претрес притвор мо-
же по сослушувањето на јавниот обвинител да се 
определи или да се укине само со решение од со-
ветот на окружниот суд. 

Советот на окружниот суд е должен по исте-
кот на два месеца од правносилноста на послед-
ното решение за притвор, и без предлог од стран-
ките, да испита дали уште постојат причините за 
притвор и да донесе решение за продолжување или 
укинување на притворот. 

Жалбата против решението од ст. 1 и 2 на о-
БОЈ член не го задржува извршувањето на реше-
нието 

Член 190 
Органот на внатрешните работи односно су-

дот е должен за лишувањето од слобода да го из-
вести во рок од 24 часа семејството на лицето ли-
шено од слобода, освен ако лицето му се противи 
на тоа/4 

Член 40 
Чл. 191 до 193 се бришат, 

Член 41 
Во членот 194 ставот 1 се брише. 

Член 42 
Во членот 196 став 1 зборовите: „истражниот 

затвореник" се заменуваат со зборот: „притворе-
никот", 

Во ставот 2 зборовите: „Истражен затвореник" 
се заменува-ат со зборот: „Притвореник". 

Ставот 3 се брише. 

Член 43 
Членот 197 се менува и гласи: 
„За дисциплински престапи на притвореник 

истражниот судија може да изрече дисциплинска 
казна ограничување на посети и преписка. Ова 
ограничување не се однесува на општење на прит-
вореникот со бранителот, 

Против решението за казната изречена спо-
ред ставот 1 од овој член дозволена е жалба до 
советот на окружниот суд во рок од 24 часа од 
моментот на соопштувањето на решението. Жал-
бата не го задржува извршувањето на решението." 

Член 44 
Во членот 198 ст, 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Надзор над притворениците врши претседа-

телот на судот под чија управа е затворот. 
Претседателот на судот или судија определен 

од него е должен најмалку еднаш неделно да ги 
посети притворениците и, ако најде за потребно, да 
се извести и без присуство на надзорниот и стра-
жарите за тоа како се хранат притворениците, ка-
ко се снабдуваат со други потреби и како се пос-
тапува со нив. Претседателот односно судија опре-
делен од него е должен да преземе потребни мерки да 
се отстранат неправилностите уочени при обиколка-
та на затворот. Определен судија не може да биде 
истражниот судија." 

Во ставот 4 зборовите: „истражни затворени-
ци" се заменуваат со зборот: „притвореници". 

Член 45 
Членот 199 се менува и гласи: 
„Прописи за куќниот ред во затворите за из-

држување на притвор донесува старешината на 
републичкиот орган на управата надлежен за 
правосудството." 

Член 46 
Над членот 200 називот на главата XVIII се 

менува и гласи: „Истражни дејствија". 

Член 47 
Во членот 201 став 1 зборовите: „или органот 

на внатрешните работи" се- бришат. 

Член 48 
Во членот 204 ст, 1, 4 и 5 зборовите: „овлас-

тените службеници на органите на внатрешните 
работи" се заменуваат со зборовите: „овластените 
службени лица на органите на внатрешните ра-
боти". 

Во ставот 1 по зборовите: „најден на делото1' 
се додаваат зборовите: „или заради безбедност на 
луѓето и имотот". 

На крајот на ставот 2 се додава, како нова 
реченица, досегашната прва реченица на досегаш-
ниот став 3. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Претресување може да се изврши и без при-

суство на сведоци ако не е можно веднаш да се 
обезбеди нивно присуство, а постои опасност од 
одлагање. Причините за претресување без присус-
тво на сведоци мораат да се назначат во записни-
кот." 

Во ставот 4 зборовите: „што се спроведува44 

се бришат. 
Во ставот 5 зборовите: „извидниот односно ис-

тражниот орган" се заменуваат со зборовите: „ис-
тражниот СУДИЈА" . 

Член 49 
Во членот 205 став 1 зборовите: „или на органот 

на внатрешните работи" се бришат. 
Во ставот 2 по зборот: „судот" понатамошните 

зборови се бришат. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Овластените службени лица на органот на 

внатрешните работи можат да ги одземат предме-
тите наведени во ставот 1 на овој член хоѓа пос-
тапуваат според чл. 139 и 142 од овој законик или 
кога извршуваат налог од судот". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
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Член 50 
Во членот 206 став 1 зборовите; „установи, ос-

вен стопанските установи" се заменуваат со збо-
ровите: ' „установи што не вршат исклучиво сто-
панска дејност", 

,Член 31 
Во членот 208 став 1 зборовите: „односно суди-

јата на општински суд" се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „Органите на внатреш-

ните работи и јавниот обвинител можат да. наре-
дат" се заменуваат со зборовите: ,,јавниот обви-
нител може да нареди" а зборовите: „мли од суди-
јата на општинскиот суд" се бришат. 

Во ставот 3 зборовите: „односно судијата на 
општински суд се бришат. 

Член 52 
Во членот 212 ставот 2 се менува и гласи: 
„Потоа на обвинетиот ќе му се соопшти зошто 

се обвинува и ќе му се соопштат основите на со-
мнението што стојат против него, па ќе се праша 
што има да наведе во својата одбрана, а ќе му се 
соопшти дека не е должен да изнесе своја одбрана 
ниту да одговара на поставените прашања." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако обвинетиот не сака воопшто да одговара 

или не сака да одговара на поставените прашања, 
ќе се поучи, ако е потребно, дека со тоа може да 
го отежне собирањето на доказите за! својата од-
брана.0 

Досегашниот ст. 3 до 7 стануваат ст. 4 до в. 
По ставот 8 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Обвинетиот може да биде испитан во отсуство 

на бранител ако изречно се откажал од тоа право, 
ако бранителот не е присутен иако е известен за 
испитувањето (член 165) или ако за првото испи-
тување обвинетиот не обезбедил присуство на бра-
нител ниту во рок од 24 часа од моментот кога е 
поучен за ова право. 

Ако е постапено противно на одредбите на ст. 
2 и 9 од овој член или ако предвидените преду-
предувања и изјави не се забележени во записник, 
врз исказ на обвинетиот не може да се заснова 
судската одлука." 

Член 53 
Во членот 224 став 2 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „Сведокот и ќе се предупре-
ди дека не е должен да одговара на прашањата 
предвидиш во членот 222 на овој законик и ова 
предупредување ќе се внесе во записникот." 

Член 54 
Во членот 230 ст. 1 jp 2 зборовите: ,до 5.000 

динари" се заменуваат со зборовите: „до 200 
динари". 

Член 55 
Во ставот 232 став 4 пред зборовите: „такви 

вештачења" се додаваат зборовите: „или тие се 
вршат , во рамките на одделен државен орган", а 
на крајот на ставот, по зборот: „установи" се дода-
ваат зборовите: „односно државен орган". 

Член 56 
Во членот 233 став 2 зборовите: „до 5.000 ди-

нари" се заменуваат со зборовите: „до 200 ди-
нари", 

Член 57 
Во членот 235 став 3 втората реченица се 

брише. 

Член 58 
Во членот 248 став 2 зборовите: 

на општински суд" се бришат,. 
,,или судија 

Член 59 
\ Во членот -249 ставот 1 се менува и гласи: 

„Откако е завршена истрагата или ако е ре-
шено да се подигне обвинителен акт без спрове-
дување истрага, понатамошната постапка може 
да продолжи само врз основа на обвинителниот 
акт на јавниот обвинител односно на оштетениот 
како тужител/4 

Член 60 
Во членот 250 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако обвинетиот се наоѓа на слобода, во обви-

нителниот акт може да се предложи да се опре-
дели притвор, а ако се наоѓа во притвор може да 
се предложи да се пушти на слобода,^ 

Член 61 
Во членот 252 став 1 зборовите: „воден извид 

односно" се запекуваат со зборот: „водена". 
Во ставот 2 зборовите: „не е воден извид" се 

заменуваат со зборовите: „не е водена истрагај 

Член 62 -
Во членот 253 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако оовидетиот се наоѓа во притвор а во обви-

нителниот акт не е ставен предлог да се пушти 
на слобода, советот на окружниот суд по службена 
должност во рок од три дена од денот на приемот 
на обвинителниот акт ќе испита дали уште посто-
јат причините за притвор и ќе донесе решение за 
продолжување или укинување на притворот. Жал-
бата против ова решение не го задржува извршу-
вањето на решението."4 

Член 63 
Во членот 257 став 2 во првата реченица збо-

ровите: „извидот или" се бришат, а во втората 
реченица зборовите: „предлог за дополнување на 
извидот или за дополнување односно отворање на 
истрагата" се заменуваат со зборовите: „барање за 
спроведување односно дополнување на истрагата". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако советот утврди дека во списите се нао-

ѓаат записници за искази врз кои не може да се 
заснова судска одлука (член 80а), ќе донесе ре-
шение за нивното издвојување од списите." 

Член 64 
Во членот 268 став 2 зборовите: „општинскиот 

суд или истражниот судија" се заменуваат со збо-
ровите: „истражниот судија на општински или 
окружен суд", 

Член 63 
Во членот 278 по ставот 2 се додава нов став 

3, кој гласи: ' 
„Во судницата не можат да се вршат филм-

ски или телевизиски снимања. По исклучок, прет-
седателот на републичкиот врховен суд може да 
одобри такво снимање на одделен главен претрес.-

Член 66 
Во членот 279 став 1 зборовите: „10.000 дина" 

ри" се заменуваат со зборовите: „300 динари". 

Член 67 
Во членот 286 став 3 зборовите: ,Д0.000 Диши 

р и" се заменуваат со зборовите: „300 динари". 

Член 68 
Во членот 290 став 1 втората реченица се 

брише. 
Ставот 2 се бришеа 

Член 69 
Во членот 304 став 4 по зборот: „Странките11 

се додаваат зборовите: „и оштетениот". 
Ставот 5 се менува и гласи: 
„Советот може да одлучи да се изведат и до-

кази што не се предложени иди од кои се отка-
жал предлагачот." 
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Член 70 
Во членот 312 став 1 зборовите: „општинскиот 

суд или истражниот судија" се з атнуваат со збо-
ровите: „истражниот судија на општински или 
Окружен суд", 
; Член 71 

Во членот 314 став 2 втората реченица се за-
менува со две реченици, кои гласат: „По заврше-
ната дохазна постапка советот ќе одлучи овие за-
писници да се издвојат од списите и одвоено да 
се чуваат (член 80а). Вака ќе постапи советот и во 
поглед на другите записници предвидени во чле-
нот 80а на овој законик, ако порано не е донесена 
одлука: за нивното издвојување." 

Член 72 
Во членот 316 став 1 по зборот: „странките" 

се додаваат зборовите: „и оштетениот". 

Член 73 
Во членот 333 став 2 по зборовите: „поради 

кои бил нареден" забирката и зборовите до крајот 
На ставот се бришат. 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Ако советот најде дека уште постојат причи-

ните за притвор, ќе донесе решение за продол-
жување на притворот. Посебно решение советот 
донесува и кога треба да се определи или укине 
притворот. Жалбата против ова решение не го 
задржува извршувањето на решението/' 

Член 74 
Во членот 335- став 3 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „Ако оптужениот се наоѓа 
во притвор, заверените преписи на пресудата мо-
раат да бидат испратени во роковите предвидени 
во ставот 1 нк овој член." 

Член 75 
Во членот 336 став 8 по зборот: „случај" со 

додаваат зборовите: „или дека треба да изрече 
построга казна од пропишаната (член 40а од Кри-
вичниот законик)/'. 

Член 76 
По членот 349 се додава нов член 349а, кој 

гласи: 
„За седницата на советот се известуваат и оп-

тужениот и неговиот бранител, како и оштетениот 
како тужител односно приватниот тужител кога 
постапката се води по нивно барање, ако кој и да 
е од нив во рокот предвиден за жалба или за од-
говор на жалба барал да биде известен, или ако 
претседателот на советот или советот најде дека 
присуството на странките би било корисно за раз-
јаснувањето на работата. 

Ако оптужениот е во притвор а има бранител, 
ќе се обезбеди присуство на оптужениот само ако 
претседателот на советот или советот најде дека 
е тоа целесообразно 

Седницата на советот започнува со извештајот 
од судијата известител за состојбата на работата. 
Кога странките присуствуваат на седницата на 
советот, тие можат, по дозвола од претседателот на 
советот, да дадат потребни објасненија за своите 
ставови и можат да предложат да се прочитаат 
одделни списи. 

Недоаѓање^ на странките што се уредно из-
вестени, не го спречува одржувањето на седни-
цата на советот/? 

Член 77 
Во членот 363 по ставот 3 се додава нов став 

4, кој гласи: 
„Ако оптужениот се наоѓа во притвор, второ-

степениот суд ќе испита дали уште постојат при-
чините да притвор и ќе донесе решение за про-
должување или укинување на притворот. Против 
Ова решение не е дозволена жалба." 

Член 78 
Во членот 367 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако оптужениот е во притвор, второстепениот 

суд е должен својата одлука со списите да му ја 
достави на судот од -прв степен најдоцна во рок 
Од три месеци од денот кога ги примил списите 
од тој суд/' 

Член 79 
Во членот 368 по ставот 4 се додава нов став 

5, кој гласи: 
„Ако оптужениот е во притвор, советот на пр-

востепениот суд е должен да постапи според чле-
нот 189 став 2 на овој законик." 

Член 80 
Во членот 374 по бројот: „349" се додаваат збо-

ровите: „ст. 1 и 4". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако е жалбата изјавена против решението од 

членот 462 на овој законик, за седницата на со-
ветот се известува јавниот обвинител, а другите 
лица под условите предвидени во членот 349а на 
овој законик/1. 

Член 81 
Во членот 380 став 1 точка 2 зборовите: „из-

видил или" се бришат. 

Член 82 
Во членот 382 став 1 втората реченица се ме-

нува и' гласи: „Во општинскиот и окружниот суд 
за барањето одлучува советот од членот 18 став 
3 односно членот 20 став 2 hsl овој законик.". 

Член 83 
Во членот 384 став 3 зборот: „отвори" се за-

менува со зборот: „спроведе". 
Во ставот 5 зборовите: „истражен затвор" се 

заменуваат со зборот: „притвор", а бројот: „190" 
- со бројот: „182". 

Член 84 
Во членот 386 став 2 зборовите: „започне извид 

односно ќе предложи отворање истрага" се заме-
нуваат со зборовите: „бара спроведување истрага". 

Член 85 
Во членот 388 став 1 зборовите: „став 2" се 

бришат. 

Член 86 
Во членот 389 став 4 втората реченица се ме-

нува и гласи: „Пред да се донесе решение ќе му 
се достават списите на републичкиот односно по-
краинскиот јавен обвинител, ќој може да стави 
писмен предлог." 

Во ставот 5 зборовине: „по сослушувањето на 
сојузниот јавен обвинител" се заменуваат со збо-
ровите: „откако претходно ќе му ги достави спи-
сите на сојузниот јавен обвинител, кој може да 
стави свој писмен предлог". 

Член 87 
Членот 392 се менува и гласи' 
„Ако е повреден закон на републиката, за ба-

рањето за заштита на законитоста решава репу-
бличкиот врховен суд. 

Ако е повреден сојузен закон, за барањето за 
заштита на законитоста решава Врховниот суд на 
Југославија: 

— ако одлуката ја донесол републички врхо-
вен суд; 

— ако окружен суд во прв степен ја донесол 
одлуката за која републичкиот врховен суд не ре-
шавал по повод на правниот лек. 

Вон од случаите предвидени во ставот 2 на 
овој член, за барањето за заштита на законитоста 
поради повреда 4 на сојузен закон решава републич-
киот врховен суд.44 
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Член 88 
Во членот 393 став 2 зборот: „само" се брише. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сојузниот јавен обвинител може да подигне 

барање за заштита на законитоста, за кое решава 
републичкиот врховен суд, ако е повреден сојузен 
закон.4' 

Член 89 
Во членот 394 став 1 втората реченица се ме-

нува и гласи: „За барањето за заштита на зако-
нитоста одлучува во општа седница Врховниот суд 
на Југославија кога вакво борање е подигнато про-
тив одлуха на советот на тој суд, а републичкиот 
врховен суд — само ако е барањето подигнато про-
тив одлука на советот поради повреда на закон на 
републиката/'. 

Член 90 
Во членот 397 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако е барањето за заштита на законитоста 

подигнато на штета на осудениот, а врховниот суд 
најде дека е основано, тој ќе утврди дека постои 
повреда на законот, не засегајќи во правносилно-
ста на одлуката." 

Ставот 3 се брише. 

i Член 91 
Во членот 399 став 4 зборовите: „Ако бара-

њето за заштита на законитоста било подадено во 
корист на осудениот," се бришат, а зборот: „су-
дот" почнува со голема буква. 

Член 92 
Членот 400 се менува и гласи: 
„Во постапката пред општински суд за кри-

вични дела за кои е како главна хазна пропиша-
на казна строг затвор согласно ќе се применуваат 
одредбите од овој законик за постапката пред 
окружен суд, доколку во следните ставови од овој 
член не е предвидено нешто друго. 

Притвор за време на истрага за кривични дела 
наведени во ставот 1 на овој член може да опре-
дели истражниот судија на општинскиот суд ако 
постои која и да е од причините предвидени во 
членот 182 став 2 точ. 1 до 3 на овој законик. Тра-
ењето на притворот повеќе од еден месец, а нај-
многу уште два месеца, може да продолжи со 
одлука на совет на општинскиот суд. 

Јавниот обвинител може вон од условите 
предвидени во членот 158 на овој законик да по-
дигне обвинителен ахт и без спроведување истра-
га ако податоците од кривичната пријава даваат 
доволно основ за обвинување. 

Одредбите од чл. 406 и 410 на овој законик ќе 
се применуваат и во постапката пред општински 
суд за кривични дела предвидени во ставот 1 на 
овој член." 

Член 93 
Членот 401 се менува и гласи: 
„Во постапката пред општински суд за кри-

вични дела за кои е како главна казна пропишана 
парична казна или затвор ќе се применуваат 
одредбите од чл. 402 до 414 на овој законик, а до-
колку во овие одредби не е предвидено нешто по-
себно согласно ќе се применуваат другите одредби 
од овој законик." 

Член 94 
По членот 402 се додаваат два нови члена, кои 

Гласат: 

„Член 402г 
Пред поднесувањето на обвинителниот предлог 

Јавниот обвинител може да му предложи на ис-
тражниот судија на општински суд да презеде 
определени истражни дејствија. Ако истражниот 
судија се сложи оо овој предлог, ќе ги презема 

истражните дејствија, а потоа сите списи ќе му 
ги достави на јавниот обвинител. Истражните деј-
ствија се спроведуваат што е можно побргу и 
пократко. 

Ако истражниот судија не се сложи со пред-
логот за преземање истражни дејствија, ќе го из-
вести за тоа јавниот обвинител. 

Кога во случаите од ст. 1 и 2 на овој член 
јавниот обвинител ќе прими списи односно изве-
стување од истражниот судија може да одлучи 
да поднесе обвинителен предлог или ќе донесе ре-
шение за отфрлање на кривичната пријава 

Член 4026 
Притвор може да се определи против лице за 

кое постои основано сомнение дека сторило кри-
вично дело: 

1) ако постои очигледна опасност од бегство; 
2) ако е во прашање кривично дело против 

јавниот ред и мир за кое е пропишана казната 
затвор со назначување најмала мера, а постои опа-
сност дека ќе го повтори делото 

Пред поднесувањето на обвинителниот предлог 
притворот може да трае само онолку колку е по-
требно да се спроведат истражните дејствија,, но 
не подолго од осум дена. За жалбата против ре-
шението за притвор решава совет на општинскиот 
суд. 

Во поглед притворот од предавањето на обви-
нителниот предлог до завршувањето на главниот 
претрес согласно се применуваат одредбите на 
членот 189 од овој законик, со тоа што советот на 
општинскиот суд е должен секој месец да испита 
дали постојат причините за притвор. 

Кога обвинетиот се наоѓа во притвор, судот е 
должен да постапува со особена итност/1 

Член 95 
Во членот 403 став 1 зборовите: „односно се 

откажал од гонењето" се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „или не ја запрел по-

стапката" се бришат. 
Член 96 

Во членот 404 став 2 зборовите: „во текот на 
извидот" се заменуваат со зборовите: „за време 
на спроведувањето на истражните дејствија". 

Член 97 
Во членот 405 став 1 по зборовите: „судијата 

на општински суд" се додаваат зборовите: „(прет-
седателот на советот односно судијата поединец)", 
а зборовите: „да се спроведе или дополни извидот" 
се заменуваат со зборовите: „да се спроведат од-
делни истражни дејствија или да се дополнат 
спроведените истражни дејствија". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Ако судијата на општински суд смета дека е 

потребно да се спроведат одделни истражни деј-
ствија, ќе ги спроведе сам или ќе побара да го 
стори тоа истражниот судија на општински суд" 

Член 98 
Членот 407 се брише. 

Член 99 
Во членот 40Ѕ став 1 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „ако се спроведени истражни 
дејствија — и од причината предвидена во точката 
4 на тој член". 

Член 100 
Во членот 411 ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

рот: „извидот" се заменува со зборовите: „истра-
жното дејствие". 

Член 101 
Во членот 412 став 3 зборовите: „за кривично 

дело како главна кажа е пропишана казната за-
твор или поблага казна, а" се бришат, 
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Член 102 
Во членот 413 став 6 првата реченица се ме-

нува и гласи: „Кога судот во пресудата ќе ја из-
рече казната затвор или со примена на членот 
40а од Кривичниот законик казната строг затвор, 
може да определи обвинетиот да се стави во при-
твор, односно да остане во притвор, ако постојат 
причините од членот 4026 став 1 на овој законик." 

Член 103 
Членот 415 се менува и гласи: 
„Кога окружен суд решава за жалбата против 

пресудата на општински суд донесена по постап-
ката предвидена во членот 401 на овој законик, 
странките ќе се известуваат за седницата на со-
ветот на окружниот суд само ако претседателот 
на советот или советот најде дека присуството на 
странките би било корисно за разјаснување на 
работата. 

Ако е во прашање кривично дело за хое се 
гони по службена должност претседателот на со-
ветот пред седницата на советот ќе му ги достави 
списите на јавниот обвртител, кој може да стави 
свој писмен предлог." 

Член 104 
Во членот 436 став 1 во првата реченица по 

зборовите: „општински суд" се додаваат зборови-
те: „за кои е пропишана казната затвор или па-
рична казна". 

Член 105 
Во членот 438 ставот 1 се менува и гласи: 
„Јавниот обвинител поднесува барање зв по-

ведување подготвителна постапка до судијата за 
малолетници на општински или окружен суд, 
според тоа кој од овие судови е надлежен да му 
суди на малолетникот. Ако судијата за малолетници 
не се сложи со ова барање, ќе побара да одлучи 
за тоа советот за малолетници на окружниот суд 
односно на републичкиот врховен суд." 

Ставот 3 се менува и гласи' 
„Судијата за малолетници може да му довери 

на органот на внатрешните работи да изврши на-
редба за претресување стан или за привремено 
одземање предмети, на начинот предвиден со овој 
законик." 

Ставот 4 се брише. 

Член 106 
Во членот 442 став 1 втората реченица се 

брише. ' . 
Ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

ровите: „на судијата за малолетници или на реше-
нието за продолжување на притворот," се бришат. 

Досегашниот став 4 се брише. 

Член 107 
Во членот 443 став 3 зборовите: „извидниот ор-

ган" се заменуваат со зборовите: „истражниот суди-
ја", а зборовите: „истражните затвореници" се 
бришат. 

Член 108 
Во членот 445 став 1 втората реченица се 

брише. 

Член 109 
Во членот 447 ставот 1 се брише. 

Член НО 
Во членот 455 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„На седница на второстепениот совет (член 349а) 

ќе се повика малолетникот само ако претседателот 
на советот или советот најде дека неговото при-
суство би било корисно," 

Член Ш 
Во членот 485 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во итни случаи, ако постои заемност, молби 

за правна помош можат да се доставуваат преку 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи." 

Член 112 
Во членот 486 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Во случаите предвидени во членот 485 став 2 

на овој законик Сојузниот секретаријат за внатре-
шни работи ја упатува молбата до окружниот суд 
преку републичкиот орган на управата надлежен 
за правосудството." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 113 
Во членот 487 став 2 зборовите: „Сојузниот сек-

ретаријат за правосудство" се заменуваат со збо-
ровите: „старешината на сојузниот орган надлежен 
за правосудството"^ 

Член 114 
Во членот 493 став 1 првата реченица се ме-

нува и гласи: „Во итни случаи, кога постои опас-
ност дека странецот ќе побегне или дека ќе се 
скрие, органот на внатрешните работи може да го 
лиши странецот од слобода заради спроведување 
до истражниот судија на окружен суд врз основа 
на молба од надлежниот странски орган, без оглед 
на тоа како е таа упатена." 

Член 115 
Во чл. 497, 498, 499, 502, 503 и 505 зборовите: 

„сојузниот јавен обвинител" се заменуваат со збо-
ровите: „старешината на Сојузниот орган надлежен 
за правосудството". 

Член 116 
Во членот 515 став 2 зборовите: „или по предлог 

од јавниот обвинител органот на внатрешните ра-
боти" се бришат. 

Член 117 
Во членот 516 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Органите на внатрешните работи можат да 

објавуваат и фотографии на трупови и исчезнати 
лица ако постојат основи на сомнение дека до 
смртта односно исчезнувањето на овие лица дошло 
поради кривично дело." 

Член 118 
Во членот 518 се додаваат три нови става, кои 

гласат: 
„Заради известување јавноста за потерница 

или објава можат да се користат и јавните сред-
ства за информации. 

Ако е веројатно дека лицето по кое е изда-
дена потерница се наоѓа во странство, Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи може да распи-
ше и меѓународна потерница. 

На молба од странски орган Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи може да распише 
потерница и по лице за кое постои сомнение дека 
се наоѓа во Југославија, ако е во молбата дадена 
изјава дека во случај на пронаоѓање на тоа лице 
ќе се побара Негово издавање/1 

Член 119 
Во членот 246 став 2, членот 253 став 1, членот 

254 став 2, чл. 294 и 312 став 3 и членот 333 ст. 1 
до 5 и 7 зборовите: „истражен затвор", во различно 
членување, се заменуваат со зборот: „притвор" во 
соодветно членување. 

Во членот 440 ст. 1 и 2, членот 441 став 1, чле-
нот 442 став 1, членот 443 ст. 2 и 3 и членот 444 
став 1 зборовите: „органот што ја води подготви-
телната постапка" и „органот што ја води постап-
ката" се заменуваат со зборовите: „судијата за 
малолетници'?! 
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Во членот 20 став 3, членот 59 став 1, чл. 135 
и 195 став 2, членот 250 став 1 точка 6, членот 300 
став 1, членот 306 став 1, членот 307 ст. 1 и 6, чле-
нот 370 став 2 и членот 379 став 1 зборот: ,,извиди 
во различно членување се брише. 

Во чл. 8 и 73 став 1, членот 83 став 4, членот 
88 став 2 точка 5, членот 127 став 1, членот 173 
став 1, членот 176 став 2, чл. 177 и 179 став 1, 
членот 194 ст. 2 и 4, членот 250 став 1 точка 1,. 
членот 254 став 1, членот 331 став 1 точка 6, членот 
344 точка 6, членот 351 став 3, членот 461 став 2 
и чл. 513 и 515 став 1 зборовите: „истражен затвор" 
во различно членување, се бришат. 

Во насловот над членот 194 и во'членот 194 
став 3 и членот 195 зборовите: „и истражни затво-
реници" во различни форми се бришат. 

Преодни и завршни одредби 

Член 120 
Ако кај општински суд поради недоволен број 

судии не може да се формира совет предвиден во 
членот 18 став 3 на Законикот за кривичната 
постапка, работите од надлежноста на овој совет 
ќе ги врши советот на окружен суд предвиден во 
членот 20 став 2 на тој законик, ако во ст. 2 и 3 
на овој член не е предвидено нешто друго. 

По предавањето на обвинителниот акт односно 
обвинителниот предлог притворот, по сослушување 
на јавниот обвинител, го определува или го укину-
ва претседателот на советот односно судијата пое-
динец на општински суд, а на главниот претрес 
— советот. 

Судијата на општински суд донесува одлука 
за повторување на постапката (член 382 став 1) и 
става предлог по повод барање за вонредно убла-
жување на казната (член 389 став 3). 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
правосудството ги определува општинските судови 
кај кои ќе се применува одредбата на ставот 1 на 
овој член и тоа се објавува во републичкиот служ-
бен весник. 

Член 121 
Извид или истрага што ќе биде во тек на 

долот на влегувањето во сила на овој закон, ќе 
продолжи како истрага без донесување решение 
за спроведување истрага, со тоа што им се приз-
нава важност на извидните и истражните дејствија 
спроведени според досегашните одредби. 

Член 122 
Лице што на денот на влегувањето во сила 

на овој закон се наоѓа во притвор врз основа на 
решение на органите на внатрешните работи или 
решение за продолжување на притворот, мора да 
биде веднаш спроведено до надлежниот суд. 

Истражен затвор што го продолжил Врховниот 
суд на Југославија може да трае најдолго до исте-
кот на продолжувањето. 

Член 123 
Ако е пред денот на влегувањето во сила на 

овој закон поднесен обвинителен предлог за кри-
вични дела од членот 254а или 257 став 1 на Кри-
вичниот законик, постапката ќе продолжи пред 
судија поединец на општински суд. Но ако вишиот 
суд ја укине пресудата на првостепениот суд и го 
упати предметот на повторно судење, новиот прет-
рес и целата понатамошна постапка ќе се спрове-
дат пред совет на општински суд. 

Член 124 
Ако е за кривично дело за кое, согласно со 

членот 400 став 1 од Законикот за кривичната 
постапка, се суди врз основа на обвинителен акт, 
до влегувањето во сила на овој закон подигнат 
обвинителен предлог, понатамошната постапка ќе 
се спроведе врз основа на тој предлог. 

Член 125 
Одредбите на членот 349а од Законикот за кри-

вичната постапка нема да се применуваат ако е 
жалбата изјавена пред денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 126 
Барањата за заштита на законитоста подигнати 

пред денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе се решаваат според досегашните одредби. 

Член 127 
Со републички пропис ќе се регулира управу-

вањето со затворите во кои се сместени притво-
реници. 

Со овој пропис ќе се решат и прашањата во 
врска со преземањето на управата над затворите 
од ставот 1 на овој член, средствата што им при-
паѓаат, како и работниците што се зашилени во нив. 

Член 128 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законикот за кривичната постапка. 

Член 129 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

342. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

МИРОВНИТЕ СОВЕТИ 

Се прогласува Општиот закон за мировните со-
вети, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 18 април 1967 година и 
на седницата на Организационо-политичкиот собор 
од 10 мај 1967 година. 

П. Р. бр. 582 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

- Едвард Кардељ, с. р 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ 

Член 1 
Мировните совети, како општествени органи, 

посредуваат помеѓу граѓани заради спогодбено от-
странување на споровите во нивните меѓусебни од-
носи, и на тој начин придонесуваат за развивање на 
добри односи помеѓу нив. 

Мировните совети посредуваат во сите спорни 
односи на граѓани, односно во споровите помеѓу 
одделни членови на работната заедница, освен во 
случаите кога се во прашање барања со кои тие не 
можат слободно Да располагаат според важечките 
прописи. 



,Страна 682 - Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 24 мај 1967 

Член 2 
Мировниот совет посредува ако тоа го побара 

и само една од заинтересираните страни, а може 
да посредува и по сопствена иницијатива ако смета 
дека тоа би било полезно во конкретниот случај. 

Во посредувањето мировниот совет може да им 
даде и совет на странките за начинот на решение 
на нивниот спорен однос. 

Учествувањето во постапката пред мировниот 
совет е доброволно. Во таа постапка не можат спре-
ма никој да се употребат никакви присилни сред-
ства ниту да се изрекуваат казни поради иеоѕви-
вање на покана или поради ускратување на изјава. 

Член 3 
Мировен совет може да се основе за определено 

подрачје и во работна или друга организација. 
Мировниот совет го основаат и неговите чле-

нови ги избираат и отповикуваат граѓани на собир 
на избирачите или на друг собир на граѓани а во 
работните или други организации — собирот на ра-
ботните луѓе 

Член 4 
Мировниот совет се состои од тројца или повеќе 

членови. 
Функцијата на член на мировниот совет е по-

чесна. 

Член 5 
Постапката пред мировниот совет е усна. едно-

ставна и бесплатна. 
Во постапката пред мировниот совет не се плаќа 

такса. 

Член 8 
Мировниот совет може да посредува само во 

присуство на обете заинтересирани страни или нив-
ните законски застапници, а може да даде совет 
и тогаш ако странките за предметот на спорот и од-
делно се изјасниле. 

Пред мировниот совет можат да даваат објасне-
нија, освен заинтересираните страни, и други лица 
ако тоа може да придонесе за решение на спорниот 
однос. 

Член 7 
Ако заинтересираните страни пред мировниот 

совет се спогодат за начинот на решението на спор-
ниот однос, ќе се состави, ако тие го бараат тоа, 
писмено за таа спогодба. 

Спогодбата склучена пред мировниот совет има 
значење на вонсудско порамнување. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

343. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од У-
ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И 

ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на За-
конот за формирањето и општествената контрола 
на цените, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година 

и на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 
1967 година. 

П. Р. бр. 575 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕ-

НИТЕ 

Член 1 
Во Законот за формирањето и општествената 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/67) по членот 38 се додава нов член 38а, кој гласи: 

„Работните организации и надлежните органи на 
општествено-политичките заедници се должни при 
утврдувањето на цените односно пропишувањето на 
мерките на непосредна општествена контрола на це-
ните за комуналните производи и услуги да се при-
држуваат кон следните мерила: 

1) плаќање надоместок за комунални производи 
и услуги не може да се определи само за работните 
и други организации и државните органи, ако пла-
ќањето на тие надоместоци не е определено и за дру-
гите корисници на тие производи и услуги; 

2) плаќање надоместок за комунални производи 
и услуги не може да им се определи на работните 
организации, државните органи и други корисници, 
ако не ги користат тие производи и услуги; 

3) плаќање надоместок за комунални услуги не 
може да се определи за воените возила на единиците 
и установите на Југословенската народна армија; 

4) надоместоците за комуналните производи и 
услуги што ги користат работни и други организации 
и државни органи можат да бидат до трипати по-
големи од надоместоците по кои тие производи им 
се продаваат односно тие услуги им се вршат на 
граѓаните; 

5) единиците и установите на Југословенската 
народна армија ги плаќаат надоместоците за кому-
нални услуги во паушални износи, ако тие надо-
местоци, од причините од воена природа, не можат 
да се пресметуваат и да се плаќаат на начинот на 
кој ги плаќаат други корисници; 

6) надоместоците за издавање земјиште на ра-
ботните и Други организации и државните органи за-
ради користење за натовар, истовар, претовар, скла-
дирање и други манипулации со стоки, можат да 
бидат определени до височината на надоместокот што 
Југословенските железници го наплатуваат за дава-
ње земјиште на употреба за такви цели. 

Сојузниот извршен совет може да пропише и по-
инаков од,нос за плаќање на надоместоците од ставот 
1 точка 4 на овој член. 

Сојузниот завод за цени може да пропише на-
доместоците од ставот 1 точка 6 ,на овој член да 
можат да се определат во износ до 5(Ѓ/о поголем или 
помал од износите што ги наплатуваат Југословен-
ските железници." 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закоч 

престанува да важи Уредбата за цените на комуна^ 
ните производи и услуги што ги користат стопан-
ски организации, државни органи и установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/58 и 39/58 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/63). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито. -е. р. 
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344. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРО-
ДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за покривање на раз-
ликата во цените при продажбата на залихи на 
одделни видови стоки во 1967 година, што го усвои 
Сојузната скупштина на. седницата на Сојузниот 
собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 10 мај 1967 година, 

П. Р. бр. 574 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ 

ВИДОВИ СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА 

Член 1 
Стопанските организации што стоките (готови 

производи, полупроизводи недовршени производи, 
суровини и материјали), затечени на залихи на 31 
декември 1966 година, ги продаваат во 1967 година 
по цени пониски од цените утврдени со пописот 
(инвентарисувањето) извршен на 31 декември 1966 
година, можат разликата во цените да ја распо-
редат на повеќе^ години, но не на повеќе од три 
години почнувајќи од 1967 година, на товар на сво-
јот вкупен приход. 

Член 2 
Вкупниот износ на разликата во цените, во 

смисла на членот 1 од овој закон се утврдува со 
завршната сметка на стопанската организација за 
1967 година. 

Член 3 
За распоредот на разликата во цените според 

членот 1 на овој закон одлучува работничкиот со-
вет на стопанската организација, со тоа што из-
носот распореден на една година да не може да 
биде помал од 20% од вкупниот износ на раз-
ликата во цените. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

345. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за Службата на опште-
ственото книговодство, што го усвои Сојузната 

скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 
мај 1967 година и на седницата на Организационо-
-политичкиот собор од 10 мај 1967 година. 

П. Р. бр. 585 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Службата на општественото книговодство (во 

понатамошниот текст: Службата), во рамките на 
правата и доллсностите утврдени со овој закон о-
безбедува евиденција за остварувањето, распре-
делбата и користењето на општествените средства; 
врши контрола на законитоста на остварувањето и 
користењето на општествените средства и контрола 
на извршувањето на обврските на корисниците на 
општествени средства определени со закон и со 
прописи донесени врз основа на закон; врши ана-
лиза за движењето на општествените средства, и за 
појавите и проблемите уочени со вршењето на сво-
ите задачи ги известува органите на општествено-
политичките заедници и корисниците на општестве-
ните средства. 

Покрај задачите од ставот 1 на овој член Служ-
бата, на барање на работните и други корисници на 
општествени средства, врши и контрола на приме-
ната на нивните општи акти што се однесуваат на 
финаноиско-материјадното работење. 

Службата организира и врши работи на плат-
ниот промет во земјата. 

Член 2 
Со евиденцијата на Службата се обезбедуваат 

податоци за следење на основните движења во сто-
панството и во други општествени дејности и за вр-
шење контрола. 

Евиденцијата на Службата се заснова врз плат-
ниот промет и книговодството на корисниците на 
општествени средства. 

Во вршењето на контрола Службата соработува 
со органите на управувањето, стручните служби и 
органите односно службите на внатрешната контрола 
на корисниците на општествени средства. 

Член 3 
Работите од својот делокруг Службата ги врши 

за потребите на сите општествено-политички заед-
ници и корисници на општествени средства. 

Член 4 
Службата е единствена и е самостојна во своја-

та работа. 
Службата има својство на правно лице. 
Службата има свој статут. 
Службата на својот печат има грб на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија. 

Член 5 
Работите о л својот делокруг Службата ги врши 

на целата територија на Југославија преку свои ор-
ганизациони единици. 

Член 6 
Службата работи врз основа на закон и пропи-

си донесени врз основа на закон. 

Дретседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито. с. р. 

Претседател 
не Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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За извршување на работите од својот делокруг 
Службата изработува годишна програма за работа. 
Со оваа програма се утврдуваат задачите и рабо-
тите од делокругот на Службата, а кои се од општ 
интерес за општествено-политичките заедници и ко-
рисниците на општествени средства. 

Организационите единици на Службата имаат 
свои годишни програми за работа со кои, покрај за-
дачите и работите од годишната програма за работа 
на Службата и годишната програма за работа на 
организационите единици за поширокото подрачје, 
ги опфаќаат задачите и работите по барањата на 
општествено-политичките заедници и корисниците 
на општествени средства од нивното подрачје што 
спаѓаат во делокругот на Службата. 

Службата и нејзините организациони^ единици 
се должни нацртите на своите годишни програми за 
работа да им ги ,доставуваат на мислење на 
соодветните стопански комори и други самоуправни 
организации определени со статутот на Службата. 

Годишните програми за работа Службата и неј-
зините организациони единици му ги доставуваат 
на соодветното собрание на општествено-политич-
ката заедница. 

Член 7 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Службата применува единствен начин и метод на 
работа, определен со овој закон и прописите доне-
сени врз основа на него, заради единствена приме-
на на законот и другите прописи. 

Член 8 
Собранијата на општествено-политичките заед-

ници и извршните совети можат да бараат од Служ-
бата да изврши определени работи од делокругот 
на Службата и за тоа да им поднесе извештај. 

Службата е должна да постапи по барањето од 
ставот 1 на овој член. 

Ако со извршување на работите од ставот 1 на 
овој член се доведува во прашање извршувањето на 
задачите од годишната програма за работа на Служ-
бата, подносителот на барањето ќе обезбеди потреб-
ни средства и други услови за извршување на тие 
работи. 

Член 9 
Службата може за сметка на корисникот на оп-

штествени"'средства, на негово барање, да. врши 
одделни работи од својот делокруг и други на нив 
сродни работи како што се: контролата на примената 
на неговите општи акти што се однесуваат на финан-
сиско-материјалното работење, водењето не неговото 
книговодство, вршењето ревизија на неговото рабо-
тење, изработката на анализи и информации и 
слично. 

Надоместокот и другите услови за вршење на 
работите од ставот 1 на овој член се утврдуваат со 
договор помеѓу Службата и корисникот на опште-
ствени средства. 

Член 10 
Службата е должна на корисникот на опште-

ствени средства да му доставува податоци со кои 
располага и известувања во врска со неговото фи-
нансиско-материјално работење. 

Службата им обезбедува на стопанските органи-
зации и показатели за деловниот успех, кои им о-
возможуваат да ги споредуваат резултатите на сво-
ето работење со резултатите на работењето на срод-
ни организации. 

Службата е должна органите на управувањето 
на корисниците на општествени средства да ги из-
вестува за уочените поголеми неправилности или 
3l поголеми финансиски тешкотии во работењето на 
тие корисници и да ја извести за тоа деловната 
банка и општествено-политичката заедница. 

Член 11 
Службата е должна на органите на општестве-

но-политичките заедници да им обезбеди податоци 
со кои располага, да им поднесува извештаи и из-
вестувања во в,рска со остварувањето и користење-
то на општествените средства, а посебно за оствару-
вањето на нивните приходи. 

На општествено-политичките организации, ко-
морите, здруженијата, институтите и други заинте-
ресирани организации Службата, на нивно барање 
а со соодветен надоместок, им ги става на распола-
гање податоците со кои располага, освен податоци-
те што претставуваат службена или деловна тајна. 

Член 12 
За својата работа Службата одговара пред Со-

јузната скупштина. 
Службата одговара и пред Сојузниот извршен 

совет во поглед извршувањето на задачите шт) и 
ги поставил Советот. 

Службата одговара за својата работа и пред со-
бранијата на другите општествено-политички заед-
ници, а особено во поглед на наплатувањето на нив-
ните приходи од корисн,иците на општествени сред-
ства, и извршувањето на другите задачи од интерес 
за тие заедници. 

Член 13 
Службата и поднесува на Сојузната скупштина 

годишен извештај за својата работа, како и извеш-
таи за извршувањето на одделни задачи, ако тоа го 
бара Скупшгината. 

Организационите единици на Службата им под-
несуваат на соодветните собранија на потесните оп-
ните етвено-политички заедници годишни извештаи 
за својата работа на нивните територии како и из-
вештаи за извршувањето на одделни задачи ако 
тоа го бараат собранијата. 

Член 14 
Ако Службата во вршењето на контрола на ос-

тварувањето и користењето на општествените сред-
ства и во извршувањето на обврските на корисни-
ците на општествени средства определени со закон 
и со прописи донесени врз онова на закон утврди 
незаконитост, ќе наложи со свое решение презема-
ње на мерките за кои е овластена со закон. 

Против решението на Службата можат да се у-
потребат правни средства според одредбите на овој 
закон 

Член 15 
Службата има право и должност на надлежни-

от уставен суд да му поднесува предлог за поведу-
вање постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на прописите што таа ги применува во из-
вршувањето на задачите и работите од својот де-
локруг. 

Предлогот за поведување постапка го поднесува 
генералниот директор на Службата. 

Предлог за поведување постапка пред репуб-
лички уставен суд може да поднесе и старешината 
на централа. 

Член 16 
Во случат на несогласност на републички закон 

со сојузен закон односно на несогласност на други 
прописи со закон, Службата без одлагање ќе под-
несе предлог за поведување постапка пред надлеж-
ниот уставен суд за оценување на уставноста и за-
конитоста, а ако Службата смета дека до одлукат-а 
на уставниот суд би можела да настапи штета, ќе 
го примени, пред донесувањето на одлуката на ус-
тавниот суд, сојузниот закон односно законот. 

Член 17 
Службата е должна да ја надомести штетата 

што органот или работникот на Службата во врше-
њето на своите задачи и работи ќе му ја причини 
на корисникот на општествени средства со своја не-
законита или неправилна работа. 
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Член 18 
Службата е должна работите на платниот про-

мет во земјата да ги врши по единствени начела и 
на начин со кој се обезбедуваат потребите на корис-
ниците на општествени средства и банките, спро-
ведувањето на паричната и кредитната политика, 
како и потребите на општествената евиденција и 
контрола. 

Член 19 
Паричите средства што работните и други орга-

низации и општествено-политичките заедници ги 
депонираат кај банките во смисла на членот 131 од 
Законот за банките и кредитните работи, се водат 
на сметките кеј Службата. 

Член 20 
Располагањето со средствата од сметките на ко-

рисниците се врши врз основа на налози од корис-
никот. извршни судски одлуки, извршни решенија 
за казни за прекршоци и решенија на Службата. 

Наплатувањето на обврските спрема буџетите и 
фондовите од сметките на корисниците се врши и 
врз основа на извршни решени! а односно извршни 
налози од органите на управата и други органи и ор-
ганизации, кога овие органи и организации се со 
закон овластени за донесување такви решенија од-
осно налози 

Член 21 
За обезбедување јавност во својата работа, 

Службата, покрај известувањето на општествено-
политичката заедница за својата работа и покрај 
известувањето на заинтересираните корисници на 
општествени средства за проблемите во врска со 
нивното работење, должна е преку печатот и дру-
гите видови информации да ја известува јавноста 
за својата работа. 

Член 22 
Книгите, картотеките и документите на Служ-

бата имаат значење на јавни исправи. 

Член 23 
Како корисници на општествени средства, во 

смисла на овој закон, се сметат работните и други 
самоуправни организации, банките, општествено-
политичките заеници и нивните органи, општестве-
ните организации и други правни лица што корис-
тат општествени средства. 

Член 24 
Работниците на Службата го остваруваат само-

управувањето во организационата единица во која 
работат и во Службата како целина, во согласност 
со ОВОЈ закон, со прописите за самоуправувањето на 
работните луѓе во работните организации и со од-
редбите на статутот и другите општи акти на Служ-
бата. 

Член 25 
Средствата за извршување на работите од својот 

делокруг Слулсбата ги обезбедува: со наплата на 
надоместок од корисниците на општествени сред-
ства за извршените услуги во вршењето на плат-
ниот промет и со наплата на надоместок од опште-
ствено-политичке заедници и општествените фон-
дови за извршените работи за потребите на тие за-
единици односно фондови, од приходите за работите 
што ги врши врз основа на договор, како и Од дру-
ги приходи што ќе ги оствари. 

Член 28 
Статутот на Службата го донесуваат советот на 

работната заедница на Службата и генералниот ди-
ректор. 

Статутот на Службата го потврдува Сојузната 
скупштина, 

II. ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБАТА 
1. Работи на евиденцијата 

Член 27 
Ев-иденција за остварувањето, распределбата и 

користењето на општествените средства Службата 
обезбедува врз основа на податоците од платниот 
промет и податоците што ги добила од корисници-
те на општествени средства и банките. 

За обезбедување на евиденцијата од ставот 1 на 
ОВОЈ член Службата: 

1) води, врз основа на налозите на платниот 
промет, евиденција за промените во паричните при-
мања и издавања што ^стануваат на жиро-смет-
ките и други сметки на корисниците на општестве-
ни средства; 

2) води, врз основа на налозите на платниот 
промет, евиденција за наплатувањето и распределба-
та на приходите на општествено-политичките за-
едници и фондовите; 

3) прибавува од корионицитее на општествени 
средства и банките податоци за состојбата и дви-
жењето на општествените средства. Овие податоци 
Службата ги добива од периодичните пресметки и 
завршните сметки на корисниците на општествени 
средства, од извештаите на банките што тие ги да-
ваат врз основа на своите евиденции и врз основа 
на посебното собирање податоци предвидено со пла-
нот на статистичките истражувања. 

Податоците од ставот 2 на овој член Службата 
ги средува, ги обработува и ги објавува во перио-
дите и роковите утврдени со планот на статистич-
ките истражувања. 

Член 28 
Во евиденцијата што ја води Службата обезбе-

дува податоци за следење на: движењето на опште-
ствените средства, извршувањето на обврските на 
корисниците на општествени средства, движењето 
на одделни форми на потрошувачка, резултатите на 
работењето и економската положба на стопанските 
организации и други корисници на општествени 
средства, а посебно податоци за следење на нивна-
та ликвидност во плаќањата. 

Во евиденцијата што ја води врз основа на пла-
тниот промет, Службата обезбедува податоци за те-
кушта оперативни следења и за вршење контрола и 
други свои работи. 

Член 29 
Податоците во својата евиденција Стужбвта ги 

утврдува во обем со кој го обезбедува извршување-
то на планот на статистичките истражувања, врше-
њето на контрола и извршувањето на други свои 
работи. 

Член 30 
Службата во својот делокруг врши статистички 

истражувања од интерес за целата земја и статис-
тички истражувања од интерес на федерацијата во 
границите на планот на статистичките истражува-
ња, донесен врз основа на Основниот закон за ста-
тистиката. 

Службата во својот делокруг врши и статистич-
ки истражувања од интерес за општествено-поли-
тичките заедници, врз основа на прописите на тие 
заедници. Овие заедници се должни за извршува-
ње на овие работи да ft обезбедат на Службата со-
одветен надоместок. 

Член 31 
Системот на податоците што ги обезбедува 

Службата мора да биде усогласен со статистичките 
стандарди и системот на книговодствените евиден-
ции на корисниците на општествени средства. 

Член 32 
Наплатените приходи на општествено-политич-

ките заедници и фондовите Службата ги распореду-
ва на тие заедници односно фондови според посеб-
ни прописи. 
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Сојузниот секретар за финансии ги пропишува 
сметките на кои се уплатуваат приходите на опште-
ствено-политичките заедници и фондовите. 

Член 33 
Службата го определува распоредот на жиро-

-сметките и другите сметки на кои ги води парич-
ните средства на корисниците на општествени сред-
ства во смисла на oeoi закон. 

2. Работа на контролата 
Делокруг на кантролата 

Член 34 
Службата врши контрола на законитоста на ос-

тварување и користење на општествените средства 
и извршување на обврските на сите корисници на 
општествени средства определени со закон и со 
прописи донесени врз основа не закон. 

Член 35 
Контролата на законитоста на остварување и ко-

ристење на општествените средства опфаќа: 
1) контрола на законитоста на пресметување на 

вкупниот приход и доход, и тоа: утврдување на 
вкупниот приход; пресметување на амортизацијата; 
утврдување на материјалните и други трошоци (да-
ли на товар на материјалните и другите трошоци се 
вршени исплати кои според прописите мораат да 
се вршат од доходот односно фондовите); утврдува-
ње на вредноста на средствата и нивните извори; 
правилност на издвојувањата од доходот определе-
ни со закон; утврдување и покривање на загубата, 
ако постои загуба; 

2) контрола на законитоста на остварување и 
користење на средствата на начинот и за намените 
што се предвидени со прописите, и тоа: остварува-
ње и користење на средствата за инвестиции и при-
мена на прописите за обезбедување средства за ин-
вестиции; остварување и распоред на средствата на 
општествено-политичките заедници и нивните фон-
дови; остварување на средствата на посебните оп-
штествени фондови (фондови на социјалното осигу-
рување и др.); користење на средствата за посебни 
намени (регреси, премии, ботаификацијв на интересот 
на банките, дотации за посебни намени на 
општествено-политичките заедници, задолжителна 
резерва на банките, задолжителни резервни фондови 
на работните организации, заеднички резерви на 
стапанските организции, задолжителна буџетска ре-
зерва и др.г 

Член 36 
Контролата на законитоста на извршување на об-

врските опфаќа контрола на пресметувањето, на-
временоста и правилноста на уплатите на приходи-
те на општествено-политичките заедници и опште-
ствените фондови, од страна на корисниците на оп-
штествени средства, како и контрола на извршува-
њето на други обврски што според посебен зако-н и 
други прописи подлежат на контрола на Службата. 

Службата е должна контролата од ставот 1 на 
овој член да ја организира и да ја врши на начин 
со KOi се обезбедува редовно и уредно наплатување 
на приходите на општествено-политичките заедни-
ци и општествените фондови 

Член 37 
Службата врши контрола врз основа на своите 

евиденции, налозите со кои корисниците распола-
га-ат со средствата од своите слатки, како и доку-
ментацијата. претсметкте, периодичните и други 
пресметки и завршните сметки што корисниците на 
општествени средства и ги поднесуваат на Служба-
та според посебни прописи, и врз основа на книго-
водствената евиденција и документација кај самите 
корисници на општествени средства. 

Контролата од ставот 1 на овој член Службата 
ја врши во своите организациони ед,и,ници и кај ко-
рисниците на општествени средства. 

Контролата кај корисниците на општествени 
средства Службата ја врши за да ги провери пода-
тоците и фактите што во организационата единица 
не можеле да се утврдат, а особено кај оние корис-
ници што не ги извршуваат редовно своите обврски, 
што вршат плаќања врз основа на судски одлуки 
и работат со загуба, односно што не работат со вни-
мание на добар стопанственик. 

Во вршењето на контрола кај корисниците на 
општествени средства Службата проверува и дали 
работните организации и други корисници на оп-
штествени средства ги водат уредно и ажурно кни-
говодствените евиденции на начинот предвиден со 
посебни прописи. 

Постапка за контрола 
Член 38 

Службата ќе ги изврши налозите на корисни-
кот на општествени средства што се издадени во 
согласност со законите и прописите засновани врз 
закон и за кои постои покритие на сметката на 
издавателот на налозите. 

Службата ќе му ги врати на корисникот на оп-
штествени средства поднесените налози што не ги 
исполнуваат условите од ставот 1 на овој член, 
документацијата поднесена со налозите и претсмет-
ките или друга документација што не се во со-
гласност со закон или други прописи и ќе ги на-
веде причините поради кои ги враќа. 

Во случајот од ставот 2 н а овој член Служ-
бата, на барање на корисникот на општествени 
средства, ќе донесе решение за одбивање на нало-
зите во рок од пет дена од денот нѕа поднесувањето 
на налозите. 

Член 39 
Во вршењето на контрола Службата Има право и 

должност де врши преглед на книгите и друга до-
кументација, на залихите на стоки и материјали и 
да ја разгледува состојбата на средствата. 

Член 40 
Контрола вршат работниците на Службата во 

границите на овластувањата што ќ се дадени на 
Службата со овој закон и со други прописи. 

За вршење контрола кај корисниците на опште-
ствени средства работниците на Службата мораат да 
имаат писмено овластување од старешината на ор-
ганизационата единица на Службата. 

Член 41 
Работникот на Службата овластен за вршење 

контрола е самостоен во вршењето на контролата и 
работи врз основа на закон и прописи донесени врз 
основа на закон. 

Член 42 
Корисникот на општествени средства е должен 

на овластениот работник на Службата да му овоз-
можи да ги прегледа книгите и другата документа-
ција, залихите на стоки и материјали и да му обез-
беди други услови за вршење контрола. 

Овластениот работник на Службата може во вр-
шењето на контрола од одговорните лица на кори-
сниците на општествени средства да бара писмено 
објаснение во врска со предметот на контролата. 

Член 43 
При вршење контрола кај корисникот на опште-

ствени средства овластениот работник на Служба-
та соработува со органите на управуњето и со стру-
чните служби на корисникот на општествени сред-
ства. 

Овластениот работник на Службата, вршејќи 
контрола, ќе им укаже на органите на управуње-
то и стручните служби на корисникот на општес-
твени средства на утврдените недостатоци и неп-
равилности, заради нивното отстранување. 

Член 44 
За извршената контрола кај корисникот на оп-

штествени средства овластениот работник на Слу-
жбата составува записник. 
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За извршената контрола во организациона еди-
ница на Службата записник за утврдената состој-
ба се составува само кога ќе се утврдат незакони-
тости за чие отстранување е потребно да се доне-
се решение во смисла на овој закон. 

За извршената контрола на завршните сметки 
на корисникот на општествени средства се соста-
вува записник. 

Записникот му се доставува на корисникот на 
општествени средства на забелешки. Во записни-
кот се определува рок за давање забелешки, кој 
не може да биде пократок од три ниту подолг од 
петнаесет дена од денот на доставувањето на за-
писникот. 

Член 45 
Решение за утврдените незаконитости донесува 

старешината на организационата единица на Слу-
жбата или од него овластен работник. Со тоа ре-
шение се определуваат мерките и роковите за от-
странување на утврдените незаконитости. 

Во поглед на постапката донесувањето и дос-
тавувањето на решенијата, како и преземањето на 
Други дејствија во постапката, се применуваат од-
редбите од Законот за општата управна постапка, 
ако со овај закон не е определо поинаку. 

Член 46 
Ако во постапката за контрола се утврдат не-

законитости што имаат обележје на кривично дело 
или стопански престап, старешината на организа-
ционата единица на Службата или работникот од 
него овластен за донесување решенија е должен 
против одговорниот работник односно корисникот 
на општествени средства да поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител и за тоа Да ги извести 
органите на управувањето на корисникот на оп-
штествени средства. 

Ако во постапката за контрола се оцени дека 
е извршен прекршок, старешината на организаци-
оната единица на Службата односно овластениот 
работник ќе поднесе барање до органот надлежен 
за вадење на прекршочната постапка. 

Ако постои основано сомневање дека е сторено 
кривично дело или стопански престап, овластениот 
работник на Службата може привремено да ги одзе-
ме предметите, книгите, исправите, мострите и дру-
го, што се употребени односно наменети за извр-
шување на кривично дело односно стопански пре-
стап. За одземањето на тие предмети овластениот 
работник е должен да издаде писмена потврда. 

Правни средства 
Член 47 

Коресникот на општествени средства има пра-
во на жалба против решението на Службата доне-
сено во прв степен, во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Против решението на Службата може да изја-
ви жалба и општествено-политичката заедница од-
носно општествениот фонд, ако со тоа решение се 
намалуваат нивните приходи, и тоа во рок од 30 
дена од денот кога се извршени промени во при-
ходите на нивната сметка. 

Против решението на Службата по кое не се 
извршени промени на сметката на општествено-по-
литичка заедница односно фондот, а кое може да 
има влијание врз нивните приходи, општествено-
политичката заедница односно општествениот фонд 
може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот 
на узнавањето, но најдоцна во рок од две години 
од денот на донесувањето на решението. 

Член 48 
По жалба против решението донесено во прв 

степен од страна на филијала односно главна фи-
лијала, решение донесува старешината на центра-
ла на Службата. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, по жал-
ба против решението донесено во прв степен од 
страна на филијала од територијата на автономна 

покраина, решение донесува старешината на глав-
на филијала. 

По жалба против решението донесено во прв 
степен од страна на централа, решение донесува 
генералниот директор на Службата. 

По жалба против решението што го донесол ов-
ластениот работник на Главната централа, решение 
донесува генералниот директор на Службата. 

Член 49 
Жалбата не го одлага извршувањето на решение-

то на Службата. 
Старешината на организационата единица што 

го донесла решението може по исклучок и во осо-
бено оправдани случаи да го одложи извршувањето 
на решението, но најдоцна до донесувањето на ре-
шение по жалбата. 

За извршувањето на решението на Службата 
се грижи филијалата кај која се водат средствата 
на корисникот на општествени средства на кој се 
однесува решението. 

Член 50 
Постапката завршена со конечно решение на 

Службата може да се обнови под условите од За-
конот за општата управна постапка, во рок од две 
години Од денот на доставувањето на решението до 
корисникот на општествени средства. 

По исклучок постапката може да се обнови 
и по рок од две години поради околности наведени 
во членот 249 точ. 2 и 3 на Законот за општата 
управна постапка. 

Член 51 
Ако е со конечното решение на Службата пов-

реден пропис и со тоа и е причинета значителна 
штета на општествената заедница или на корисни-
кот на општествени средства, генералниот дирек-
тор на Службата може по службена должност во 
рок од две години од денот на донесувањето на ре-
шението, да донесе ново решение (ревизија). 

Општествено-политичката заедница или друг ко-
рисник на општествени средства може во рокот од 
ставот 1 на овој член да му поднесе барање на ге-
нералниот директор на Службата да го измени ко-
нечното решение на Службата со кое е повреден 
законот на нивна штета. 

Генералниот директор на Службата е должен 
во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на 
барањето од ставот 2 на овој член да донесе реше-
ние со кое ќе ја оцени оправданоста на поднесено-
то барање. 

Решение според овој член не може да се доне-
се ако е по решението на Службата чија ревизија 
се бара донесена одлука во управно"сметковен спор. 

3. Информативно-аналитични работи 
Член 52 

Во извршувањето на своите задачи Службата го 
следи и го анализира остварувањето, распределбата 
и користењето на општествените средства и извршу-
вањето на обврските на корисниците на општестве-
ни средства определени со закон и со прописи до-
несени врз основа на закон. 

За појавите и проблемите уочени при вршењето 
на работите од ставот 1 на овој член Службата из-
работува информации и анализи и им ги доставува 
на собранијата на општествено-политичките заед-
ници и нивните органи и други заинтересирани ко-
рисници на општествени средства. 

Во информациите и анализите Службата ука-
жува на уочените појави и проблеми што се од 
значење за стопанските и други работни организа-
ции и општествено-политичките заедници. 

Член 53 
Службата изработува текушти и периодични ин-

формации и анализи. 
Текушта информации и анализи Службата из-

работува кога ќе уочи појави и проблеми во оства-
рувањето, распределбата и користењето на опште-
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ствените средства, а периодични информации и а-
нализи — врз основа на завршните сметки и пери-
одичните пресметки на работните организации, и 
по потреба - врз основа на завршните сметки на 
другите корисници на општествени средства. 

Член 54 
Информации и анализи Службата изработува 

врз основа на податоците во своите евиденции по-
датоците добиени од корисниците на општествени 
средства и наодите во постапката за контрола. 

4. Работи на платниот промет 

Член 55 
Службата го организира и го врши платниот 

промет во земјата за сите корисници на општестве-
ни средства и ја врши благајничката служба за 
овие корисници. 

Работите од ставот 1 на овој член Службата е 
должна да ги организира и да ги врши ефикасно, 
брзо, економично и на начин кој најдобро ги обез-
бедува интересите и потребите на корисниците на 
општествени средства и банките, како и спроведу-
вањето на паричната и кредитната политика. 

Член 56 
Корисниците на општествени средства се дол-

жни на сметките кај Службата да ги водат сите 
свои парички средства, освен девизните средства 
кои се водат според посебни прописи. 

По исклучок од ставот 1 на овој член. корис-
ниците на општествени средства можат да држат 
во својата благајна гогови пари до височината на 
благајничкиот максимум. 

Член 57 
Корисниците на општествени средства се дол-

жни преку своите сметки кај Службата да ги вр-
шат сите меѓусебни и други плаќања по пат на на-
лози за пренос или со употреба на друг соодветен 
инструмент за плаќање предвиден со сојузен за-
кон, без употреба на гогови пари. 

По исклучок од ставот 1 на овој член корисни-
ците на општествени средства можат определени 
плаќања да вршат со готови пари, според пропи-
сите донесени врз основа на овој закон. 

Член 58 
Корисниците на општествени средства се дол-

жни налозите за плаќање да ги издаваат на про-
пишаниот начин и кон налозите да 6 поднесуваат 
на Службата документација ако е со посебни пропи-
си предвидена обврска за поднесување документа-
ција. 

Организационата единица на Службата е дол-
жна налозите за плаќање помеѓу корисниците чии 
сметки се водат кај таа единица, ако се исполнети 
условите од еленот 38 став 1 на овој закон, да ги 
изврши истиот ден кога ги примила тие налози. 

Ако се вршат плаќања помеѓу корисници чии 
сметки не се водат кај иста организациона единица 
на Службата, организационата единица што ќе при-
ми налози е должна истиот ден да ги изврши тие на-
лози на товар на издавателот на налозите и да П 
ги испрати на организационата единица кај која 
се води сметката на корисникот кому се врши пла-
ќање. 

Член 59 
Службата е должна на корисниците на опште-

ствени средства да им обезбеди увид во состојбата 
на средствата на нивните сметки и редовно да ги 
известува за промените на состојбата на тие сметки. 

Службата е должна да им обезбеди на банките 
увид во состојбата на средствата на сметките на 
нивните депоненти и редовно да ги известува за 
промените на состојбата на средствата на тие сметки. 

Член 60 
Претпријатијата на поштенскиот, телеграфски-

от и телефонскиот сообраќај вршат преку пошти 
определени работи на блага!ничката служба, при-
држувајќи се кон стручните упатства што ги до-
несува генералниот директор на Заедницата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони во 
спогодба со генералниот директор на Службата. 

Член 61 
Службата издава упатства за начинот на упот-

реба на еднообразните со закон уведени инструмен-
ти за плаќање и за единствениот начин на вршење 
на работите не платниот промет. Овие упатства се 
задолжителни за сите корисници па општествени 
средства како и за банките — во вршењето на ра-
ботите на платниот промет. 

Упатствата од ставот 1 на овој член ги пропи-
шува генералниот директор на Службата во спо-
годба со гувернерот на Народната банка на Југос-
лавија и во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Член 62 
Сојузниот секретар за финансии го пропишува 

начинот за утврдување на благајничкиот максимум, 
роковите за полагање готови пари и начинот за 
плаќање со готови пари. 

5. Вршење на работите од делокругот на Службата 
ва однос на воените единици и установи и на ра-
ботните организации што работат за воени потреби 

Член 63 
Работите од својот делокруг во однос на воени-

те единици и установи Службата ги врши преку 
свој посебен организационен дел. 

Работите на контрола во организационата еди-
ница Службата ги врши врз основа на својата еви-
денција и налозите со кои воените единици и ус-
танови располагаат со средствата од своите сметки. 

Контрола кај корисниците на општествени сред-
ства од ставот 1 на овој член вршат посебно овла-
стени лица на Југословенската народна армија, на 
начинот предвиден со овој закон. 

Начинот на вршење контрола, како и правата 
и должностите на овластените лица од ставот 3 на 
овој член, ги пропишува државниот секретар за на-
родна одбрана, по претходно прибавено мислење 
на генералниот директор на Службата. 

Член 64 
Работите од својот делокруг во однос на рабо-

тните организации што произведуваат или вршат 
услуги за Југословенската народна армија, Служ-
бата ги врши по постапката која важи и за други-
те корисници на општествени средства. 

По исклучок, при вршењето на контрола кај 
работните организации од ставот 1 на овој член, 
увид во податоците, документацијата и просториите 
што се од Државниот секретаријат за народна од-
брана посебно определени, можат да вршат само 
овластените работници на Службата за кои е даде-
на согласност од Државниот секретаријат за наро-
дна Забрана. 

Член 65 
Службата во посебниот организационен дел. на 

барање на Државниот секретаријат за народна 
одбрана, води книговодство за извршувањето на 
финансискиот план на тој секретаријат и обезбе-
дува потребни податоци, со надоместок на трошо-
ците што ги има Службата при вршење на овие 
работи. 

Условите за вршење на работите од ставот 1 на 
овој член и надоместокот за вршење на тие работи 
се утврдуваат со договор помеѓу Државниот секре-
таријат за народна одбрана и Службата. 
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6. Управно-сметковен спор 

Член 68 
Против решението на Службата донесено во 

втор степен, решенијата донесени според членот 51 
и конечните решенија донесени според членот 63 
на овој закон, со кои се определува отстранување 
на незаконитоста во остварување и користење на 
општествените средства и во извршување на обвр-
ските на корисниците на општествени средства опре-
делени со закон и со прописи донесени врз основа 
на закон може да се води управно-сметковен спор. 

Тужба со која се поведува управно-сметковен 
спор може'да поднесе корисникот на општествени 
средства ако смета дека е со решението на Служ-
бата повредено негово право или непосреден инте-
рес заснован врз закон. 

Тужба од ставот 2 на овој член може да под-
несе и општествево-политичката заедница односно 
општествениот фонд што има својство на правно 
лице, ако сметаат дека со решението на Службата 
кое се однесува на друг корисник на Општествени 
средства противно на законот се намалени нивните 
приходи 

Член 67 
Управно-сметковните спорови ги решава ви-

шиот стопански суд во прв степен. Овој суд ги ре-
шава и управно-сметковните спорови по тужбите 
против конечните решенија донесени според чле-
нот 63 на овој закон. 

Против одлуката на вишиот стопански суд мо-
же да му се изјави жалба на Врховниот стопански 
суд. 

Член 68 
Против гцравносилната одлука на вишиот сто-

пански суд за која Врховниот стопански суд не 
расправал по повод на жалба, претседателот на Вр-
ховниот стопански суд може да подигне барање за 
заштита на законитоста. 

Против одлуката на Врховниот стопански суд 
сојузниот јавен обвинител може на Врховниот суд 
на Југославија да му поднесе барање за заштита 
на законитоста, ако е со таа одлука сторена потеш-
ка повреда на законот. 

Барање за заштита на законитоста може да се 
подигне во рок од 45 дена од денот на доставува-
њето на одлуката до странките. 

Во управно"сметковните спорови согласно се 
применуваат одредбите од Законот за управните 
спорови односно од Законот за процесната постапка, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА 

1. Организациони единици 

Член 89 
Организациони единици на Службата се: фи-

лијали — за определени подрачја, со седиште во 
определени места каде што тоа го бараат потре-
бите' на корисниците на општествени средства и 
на ОПИЈ. зено-политичките заедници; главни фи-
лијали - за териториите на автономните покраини, 
со седиште во главните градови на покраините; 
централи — за териториите на републиката, со 
седиште во главните градови на републиките; Глав-
централи — за териториите на републиките, со 
седиште во Белград. 

Филијали се организациони единици што не-
посредно ги извршуваат сите задачи и работи од 
делокругот на Службата, освен задачите и работите 
што, врз основа на овој закон и статутот на Служ-
бата, шаѓаат во делокругот на главна филијала, 
централа и Главната централа. 

Филијалите можат за извршување на опреде-
лени работи да имаат издвоени работни единици 
(експозитури и сл.) во седиштето на филијалата 
или надвор од тоа седиште. 

Член 70 
Со статутот на Службата се утврдуваат начи-

нот и условите за основање и укинување на фи-
лијалите и нивните издвоени работни единици, де-
локругот на организационите единици, меѓусебните 
односи на тие единици и начелата за внатрешната 
организација во единиците на Службата. 

Организационите единици со општ акт ја утвр-
дуваат својата внатрешна организација, во соглас-
ност со начелата утврдени со статутот на Службата. 

2. Органи на управувањето на Службата 

Член 71 
Службата ја управуваат работниците во неа 

запалени, непосредно и преку своите органи на 
управувањето. 

Член 72 
Органи на управувањето на Службата се сове-

тот на работната заедница на Службата (во пона-
тамошниот текст: советот на Службата) и генерал-
ниот директор на Службата. 

Органи на управувањето на организационата 
единица на Службата се советот на работната за-
едница на органиационата единица (во поната-
мошниот текст: советот на единицата) и стареши-
ната на организационата единица. 

Со статутот на Службата може да се предвиди 
да се образува совет на работната заедница на Слу-
жбата за територијата на републиката односно 
автономната покраина. 

Член 73 
Членовите на советот на Службата ги избираат 

и ги отповикуваат работниците на сите организа-
циони единици на Службата, на начинот и по по-
стапката што се утврдени со статутот на Службата, 
а во согласност со Основниот закон за избирање 
на работнички совети и други органи на управува-
њето во работните организации. 

Член 74 
Генералниот директор на Службата го имену-

ва и го разрешува од должност Сојузната скуп-
штина. 

Генералниот директор има заменик. 
Заменикот на генералниот директор го назна-

чува и го разрешува од должност Сојузниот извр-
шен совет. 

Во случај на отсутност или спреченост, гене-
ралниот директор го заменува заменикот со сите 
права и овластувања на генерален директор. 

Со статутот или друг акт на Службата се утвр-
дува кои работи генералниот директор може да 
пренесе на својот заменик и други раководни ра-
ботници на Службата. 

Член 75 
Советот на Службата и генералниот директор 

ги донесуваат: статутот на Службата; годишната 
програма за работа на Службата и тарифата на 
надоместоците на Службата, за највисоките износи 
на надоместоците за работите и услугите што ги 
врши Службата. 

Советот на Службата самостојно или со гене-
ралниот директор одлучува и за други прашања 
предвидени со закон или со статутот на Службата. 

Член 76 
Генералниот директор раководи со работата на 

Службата, ја претставува и ја застапува Службата, 
се грижи за организацијата на работата на Служ-
бата, донесува стручни упатства за вршење на ра-
ботите на организационите единици и врши други 
работи што со овој или друг закон како и со ста-
тутот или друг општ акт на Службата му се ста-
вени во делокруг. 

Генералниот директор е одговорен пред Сојуз-
ната скупштина за работата и извршувањето на 
задачите и работите од делокругот на Службата 
како целина. 
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Член 77 
Членовите на советот на единицата ги избираат 

и ги отповикуваат работниците на таа единица, на 
начинот и по постапката што се утврдени со ста-
тутот на Службата, а во согласност со одредбите 
од законот што се однесуваат на изборот на орга-
ните на управувањето во единиците на работните 
организации. 

Бројот на членовите на советот на единицата 
и начинот на работата и одлучувањето на советот 
се определуваат со статутот на Службата и оп-
штиот акт на односната организациона единица. 

Член 78 
Советот на единицата' одлучува за распределба-

та на доходот, распределбата на личните доходи, ра-
ботните односи и користењето на средствата од 
фондот за заедничка потрошувачка; се грижи за 
стручното образование на работниците и за обез-
бедувањето услови за работа на работниците; ра-
спишува референдум по прашања од значење за 
односната организациона единица; одлучува за 
свикување собири на работните луѓе, и донесува 
деловник за својата работа. 

Член 79 
Советот на единицата и старешината на еди-

ницата донесуваат: годишна програма за работа и 
планови за работа на организационата единица ,.о 
согласност со годишната програма за работа и пла-
новите за работа на Службата. 

Со статутот на Службата се определува за кои 
други прашања советот одлучува самостојно или 
со старешината на единицата. 

Член 80 
Старешината на организационата единица ра-

ководи со работата и ги организира работите од 
делокругот на организационата единица. 

Старешината на организационата единица ја 
претставува организационата единица во работите 
од нејзиниот делокруг и е одговорен за извршу-
вањето на работите од делокругот на единицата. 

Со статутот на Службата може да се предвиди 
во кои работи и под кои услови старешината на 
организационата единица може да ја застапува и 
обврзува Службата како целина. 

Старешината ја застапува организационата е-
диница во нејзините имотни односи со трети лица 
во границите на средствата со кои располага орга-
низационата единица. 

Член 81 
Старешината на филијала го прима на работа 

и го разрешува од должност советот на филија-
лата, со согласност од собранието на општината 
на чија територија е седиштето на филијалата и 
со согласност од старешината на централата одно-
сно старешината на главната филијала. 

Во градовите во кои постојат повеќе општини, 
а една филијала, согласноста за прием на работа 
и за разрешување на старешината на филијалата 
ја дава собранието на градот. 

Старешината на главна филијала го именува и 
го разрешува од должност собранието на автоном-
ната покраина 

Старешината на централа го именува и го раз-
решува од должност собранието на републиката 

Помошниците на генералниот директор ги при-
маат на работа и ги разрешуваат од должноста 
советот на Службата и генералниот директор. 

Член 82 
Ако генералниот директор односно стареши-

ната на организационата единица најде дека е 
општиот акт или поединечен акт на советот на 
Службата односно советот на единицата, освен по-
единичните акти донесени во управна постапка и 
актите по кои е за одлучување предвидена над-
лежноста на судот, во спротивност со законот, или 
дека е поединечниот акт во спротивност со општиот 
акт на Службата односно на нејзина организацио-

на единица, ќе го предупреди за тоа советот на 
Службата односно советот на единицата. Ако и по 
тоа предупредување советот на Службата односно 
советот на единицата остане при својот акт, гене-
ралниот директор ќе му предложи на Сојузниот 
извршен совет да го запре извршувањето на актот 
на советот на Службата, односно старешината на 
единицата ќе им предложи на советот на Службата 
и генералниот директор да го запрат извршува-
њето на актот на советот на единицата. 

До донесувањето на актот со кој се решава 
за предлогот за запирање на извршувањето, актот 
на советот на Службата односно советот на еди-
ницата чие запирање е предложено не може да се 
изврши. 

Член 83 
Заради координација на работата на подготву-

вање годишни програми за работа и изработка на 
тарифата на надоместоците што Службата ги на-
платува од корисниците на општествени средства, 
заради разгледување на извршувањето на програ-
мите за работа, годишниот извештај и завршните 
сметки на организационите единици на Службата, 
како и заради остварување соработка помеѓу Слу-
жбата и корисниците на општествени средства, при 
Главната централа, централите и главните фили-
јали на Службата се образуваат совети за коорди-
нација на работата на Службата. 

Советот за координација на работата на Слу-
жбата при Главната централа го сочинуваат: прет-
ставник на Сојузната стопанска комора, претстав-
ник на Народната банка на Југославија и претстав-
ници на органите и организациите што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет. Генералниот дирек-
тор на Службата старешините на централите и 
старешините на главните филијали на Службата 
по својата положба се членови на Советот. 

Советот за координација на работата при цен-
тралата односно главната филијала го сочинуваат: 
претставник на републичката односно покраин-
ската стопанска комора, претставник на Народна-
та банка на Југославија и претставници на ор-
ганите и организациите што ќе ги определи ре-
публичкиот односно покраинскиот извршен совет. 
Старешината на централата и старешините на глав-
ните филијали по својата положба се членови на 
советот при централата. Старешината на главната 
филијала по својата положба е член на советот 
при главната филијала. Старешините на филија-
лите во поголеми стопански центри што се опре-
делени со статутот на Службата по својата полож-
ба се членови на советот при централата односно 
главната филијала. 

Советите за координација на работата на Служ-
бата донесуваат деловници за својата работа. 

3. Средства за работа на Службата 

Член 84 
За извршување на работите од својот делокруг 

Службата наплатува надоместоци, и тоа: 
1) за услуги во вршење на платниот промет во 

земјата — од корисниците на општествени сред-
ства; 

2) за вршење работи на евиденција и контрола 
и информативно -аналитички работи — од опште-
ствено-политичките заедници и општествените фон-
дови. 

Износите на надоместоците за работите и услу-
гите од ставот 1 на овој член се утврдуваат со 
тарифата на надоместоците на Службата. 

Тарифата на надоместоците на Службата со-
држи надоместоци за работите и услугите од сите 
организациони единици на Службата. 

Член 85 
Сојузната скупштина ги пропишува највисоки-

те износи до кои Службата може со својата та-
рифа да ја утврдува височината на надоместоците 
.за услугите и работите од членот 84 на овој закон. 
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Член 86 
Организационата единица на Службата може за 

работите и услугите од СВОЈОТ делокруг да утврдува 
надоместоци пониски од надоместоците утврдени со 
тарифата на надоместоците на Службата, на товар 
на делот од надоместокот што на неа и припаѓа. 

Член 87 
Надоместоците за услугите и работите од чле-

нот 84 на ОВОЈ закон Службата ги пресметува и ги 
наплатува од сметките на корисниците на услугите 
односно од сметките на приходите на општествено-
-политичките заедници и општествените фондови, 
на начинот предвиден со тарифата на надоместо-
ците на Службата. 

Член 88 
Службата односно организационата единица о-

стварува приходи и од надоместоци за работите и 
услугите што во смисла на овој закон ги врши врз 
основа на договор по посебни барања на одделни 
ошптествено-политички заедници и корисници на 
општествени средства. 

Член 89 
Од приходите што ќе ги оствари, секоја орга-

низациона единица го утврдува својот вкупен при-
ход и доход според обемот и квалитетот на извр-
шените работи и услуги. 

Остварениот доход организационата единица 
самостојно го распределува, според ^основните ме-
рила што ги утврдува со својот општ акт. а во 
согласност со статутот на Службата. 

Член 90 
Утврдување на вкупниот приход и доход и 

распределба на доходот организационата единица 
врши на начинот предвиден со прописите што ва-
жат за стопанските организации, ако со овој закон 
не е предвидено поинаку. 

Организационата единица конечно го утврдува 
вкупниот приход и доход и го распределува дохо-
дот со својата завршна сметка, што ја донесуваат 
советот на единицата и старешината на организа-
ционата единица. 

Член 91 
Вкупен приход и доход на Службата како це-

лина сочинуваат вкупниот приход и доходот на сите 
нејзини организациони единици. 

Со завршната сметка и периодичната пресметка 
на Службата како целина се опфаќаат завршните 
сметки и периодичните пресметки на сите нејзини 
организациони единици. 

Завршната сметка на Службата ја донесуваат 
советот на Службата и генералниот директор. За-
вршната сметка на Службата, со годишен изве-
штај, и се доставува на Сојузната скупштина на 
разгледување. / 

Член 92 v 
Службата не плаќа интерес на фондовите во 

стопанството. 
Во работите што се однесуваат на вршење ра-

боти според овој закон Службата не плаќа такси 
на списите и дејствијата во постапката кај држав-
ните органи и судови. 

Член 93 
Со статутот или друг општ акт на Службата 

поблиску се определуваат мерилата за учество на 
организационите единици во приходите, кои фон-
дови има-ат организационите единици на Службата, 
образувањето и користењето на заедничките фон-
дови на Службата како целина, начинот за здру-
жување на средствата, и други прашања во врска 
со средствата за работа на Службата. 

Член 94 
Службата води книговодство по начелата на 

двојното книговодство, а според единствениот си-
стем на сметките и прописите што се однесуваат на 
стопанските организации. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 95 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни за стопански престап работна или друга 
самоуправна организација односно друго правно 
лице: 

1) ако не ги отстрани утврдените незаконитости 
и неправилности, или не ги изврши наложените 
мерки предвидени со закон или други прописи, во 
рокот определен со решението на Службата; 

2) ако паричните средства не ги води на 
сметките кај Службата или врши плаќање противно 
на одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на него; 

3) ако во пропишаниот рок не и ја достави на 
Службата завршната сметка или периодичната пре-
сметка; 

4) ако издаде налог за плаќање, а на сметката 
нема покритие. 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна од 50 до 3.000 
динари и одговорното лице во работната или во 
друга самоуправна организација односно во друго 
правно лице. 

Член 96 
Со парична казна од 200 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок работна или самоуправна 
организација односно друго правно лице: 

1) ако не му дозволи односно не му овозможи 
на овластениот работник на Службата во редовното 
работно време да изврши контрола во смисла на 
одредбите на овој закон, или го попречува во вр-
шењето на контрола; 

2) ако во пропишаниот рок не ќ ги достави на 
Службата пресметките, друга документација или 
податоци што се определени со прописите; 

3) ако на Службата, во рокот определен со неј-
зиното решение, не и го поднесе бараното објасне-
ние. 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на 
овој член ќе се казни со парична казна од 30 до 
500 динари и одговорното лице во работната или 
друга самоуправна организација односно во друго 
правно лице. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 97 
Службата е должна да донесе свој статут во 

рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Прашањата што според овој закон се регули-
раат со статутот на Службата, ќе се регулираат 
до донесувањето на тој статут со одлука на со-
ветот на Службата и генералниот директор, одно-
сно на советот на единицата и старешината на ор-
ганизационата единица, во согласност со овој закон. 

Член 98 
Одредбите од овој закон за средствата за ра-

бота на Службата ќе се применуваат од 1 јануари 
1968 година. 

Финансирањето на Службата до 31 декември 
1967 година ќе се врши според прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 99 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/65 и 
57/65). 

Член 100 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'Ч 
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346. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО4 ОСИГУРУВАЊЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за здравственото осигурување, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седница-
та на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 
година. 

П. Р. бр. 580 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за здравственото осигуру-

вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 29/66 и 52/66) 
во членот 60 став 1 зборовите: „во работен однос кај 
приватни работодавци" се4 заменуваат со зборовите: 
„во работен однос и учениците во стопанството кај 
приватни работодавци". 

Во ставот 2 по зборовите: „спреченост за рабо-
та" се додаваат зборовите: „од ставот 1 на овој 
член, како и во сите случаи за осигурениците на 
кои им припаѓа надоместок на личниот доход а кои 
не се опфатени во тој став". 

По ставот 2 се додава нов став 3, KOi гласи: 
„(3) На избраните лица (член 12 став 1 точка 2) 

и лицата именувани од претставнички тела височи-
ната на надоместокот на личниот доход за првите 
30 дена спреченост за работа им ја определува со 
општ акт претставничкото тело чии членови се тие 
односно кое ги избира или ги именува." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Член 2 

Во членот 61 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„Надоместок на личниот доход во височина од 
100% од основот за надоместок припаѓа од првиот 
ден на изоста,нокот од работа односно кога височи-
ната на ТОЈ надоместок се утврдува од страна на 
организацијата или собранието на комуналната за-
едница на социјалното осигурување (член 60 став 1) 
— од триесет и преиот ден на изостанокот од ра-
бота:". 

Член 3 
Во членот 67 по ставот 1 се додава нов став 2, 

КОЈ гласи: 
„(2) На лицата од ставот 1 на овој член што се 

уживатели на пензија или инвалиди на трудот — 
уживатели на материјално обезбедување односно 
привремен надоместок според прописите за инва-
лидското осигурување, овие пензиски односно ин-
валидски примања им се исплатуваат во ненамален 
износ и додека уживателот се наоѓа во стационарна 
здравствена или друга специјализирана установа во 
која има сместување и исхрана (член 62)." 

Во ставот 2, кој станува став 3, по зборовите: 
„износот од 100% на надоместокот" се додават за-
пирка и зборовите: „односно помеѓу полниот износ 
на пензиските или инвалидските примања (став 2) 

и износот на тие примања намалени според членот 
62 на овој закон". > 

Член 4 
Во членот 68 став 4 зборовите: „по добиен упат 

од надлежниот југословенски орган" се заменуваат 
со зборовите: „кај странски работодавец", а зборови-
те: „став 1" — со зборовите: „ст. 1 и 3". 

Член 5 
Во членот 72 став 4 зборовите: „по добиен упат 

од надлежниот југословенски орган" се заменуваат 
са зборовите: „кај странски работодавец", а зборо-
вите: „став 1" — со зборовите: „ст. 1 и 3". 

Член 6 
Во членот 92 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„(2) Како основ за надоместок на личниот до-

ход на уметник се зема просечниот износ на осно-
вите што служеле за плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување по кои уметникот бил о-
сигурен во изминатата календарска година. 

(3) Височината на надоместокот на личниот до-
ход во случај на привремена неспособност за ра-
бота (став 1) и во другите случаи на спреченост за 
работа се определува со одлука на собранието на 
комуналната заедница на социјалното осигурување 
(член 60 став 2) односно со примена на членот 61 
точка 3 на овој закон." 

Член 7 
Во членот 98 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Како основ за надоместок на личниот до-

ход на осигуреник — занаетчија се зема просечниот 
износ на основите што служеле за плаќање на при-
донесот за здравствено осигурување на кои занает-
чијата бил осигурен во изминатата календарска 
година." 

Член 8 
Во членот 99 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Височината на надоместокот на личниот 

доход во случај на привремена неспособност за ра-
бота (член 98 став 1) и во другите случаи на спре-
ченост за работа се определува со одлука на собра-
нието на комуналната заедница на социјалното о-
сигурување (член 60 став 2) односно со примена на 
членот 61 точка 3 од овој закон." 

Член 9 
Одредбите од чл. 1 до 8 на овој закон ќе се при-

менуваат и на пер-иодот од 8 јануари 1966 година 
до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

347. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГО-

СЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за здравствената зашти-

та на странци во Југославија, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 10 мај 1967 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 14 април 1967 година. 

П. Р. бр. 586 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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3 А К О F 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ 

ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Лица од странско државјанство и лица без' др-

жавјанство (во понатамошниот текст: странци) што 
се постојано настането или привремено престојуваат 
во Југославија, или кои минуваат преку територи-
јата на Југославија, имаат право на здравствена 
заштита според одредбите од овој закон. 

Во поглед на здравствената заштита на странци 
на кои таа заштита им е обезбедена според пропи-
сите за здравственото осигурување во Југославија 
или врз основа на меѓународна спогодба, важат тие 
прописи односно спогодба. 

Член 2 
Секоја здравствена установа и секој здравствен 

работник се должни да му укажат на странец итна 
медицинска помош под условите и на начинот на 
КОЈ ваква помош им се укажува на југословенски 
државјани 

Член 3 
За користење здравствени услуги во Југослави-

ја, странецот и плаќа надоместок на здравствената 
установа по утврдените цени, ако со закон или ме-
ѓународна спогодба не е определено поинаку. 

Член 4 
Ако странец бара здравствени услуги под по̂ -

себни услови (посебен лекарски преглед, конзили-
јарен преглед, посебно сместување, посебна исхрана 
и др.), височината на надоместокот за тие услуги 
се утврдува со спогодба помеѓу корисникот на ус-
лугите и здравствената установа, ако цена на такви 
услуги не е утврдена со ценовникот на здравстве-
ната установа. 

Член 5 
Странци што во Југославија се школуваат или 

се стручно усовршуваат задолжително се осигуру-
ваат на здравствена заштита во согласност со ре-
публички прописи. 

За странци што се наоѓаат во Југославија како 
стипендисти н-а југословенски органи или органи-
зации придонесите за здравствено осигурување ги 
плаќа органот односно организацијата давател на 
стипендијата, ако со договорот за стипендија не е 
предвидено самите да ги поднесуваат придонесите 
за здравствено осигурување. 

Странци што се школуваат или се усовршуваат 
во Југославија, а не се стипендисти на југословен-
ски органи или организации, плаќаат придонес за 
здравствено осигурување од своите средства, ако 
здравствено не се осигурени по друг основ за оси-
гурување. 

Член 6 
Здравствена установа што му укажала итна ме-

дицинска помош на странец од членот 1 на овој за-
кон, а не можела да ја наплати, има право на на-
доместок од средствата на републиката на чија те-
риторија е седиштето на установата. 

Член 7 
Надоместокот за здравствени услуги укажани 

на странци што се постојано наетанети во Југосла-
вија, а што не се здравствено осигурени и не се 
материјално обезбедени, паѓа на товар на онаа ре-
публика на чија територија се настанете тие. 

Член 8 
Со средствата на федерацијата се плаќа надо-

месток за здравствени услуги: 
1) за странци на кои им е признаен статус на 

бегалци и за странци на кои им е одобрен азил во 
Југославија, ако се материјално необезбедени или 
ако од нив не можеле да се наплатат трошоците за 
здравствени услуги; 

2) за странци заболени од колера, чума, пега-
вец, повратна треска, големи сипанци и жолта трес-
ка (карантински болести); 

3) за странци — членови на посада на странски 
поморски бродови или пловила за внатрешна пло-
видба, заболени од венерични болести и лекувани 
во здравствени установи определени од републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
здравството. 

Член 9 
Работните и други организации и органи што со 

договор со странски органи и организации презе-
маат обврска да им обезбедат здравствени услуги 
на странци во Југославија, ако надоместоците за 
овие услуги паѓаат на нивни товар, должни се на 
барање на странецот да издадат посебна потврда 
за правото на користење здравствени услуги во 
здравствените установи во Југославија. 

Член 10 
Сојузниот секретар за здравство и социјална по-

литика донесува поблиски прописи за начинот на 
кој од средствата на федерацијата ќе им се дава 
надоместок на здравствените установи во смисла на 
членот 8 од овој закон. 

Член 11 
Со републички пропис ќе се регулираат усло-

вите и начинот на кој од средствата на република-
та ќе им се дава надоместокот на здравствените ус-
танови во смисла на чл. 6 к 7 од овој закон. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат гда важат: 
1) Одлуката за трошоците за спроведување на 

мерките за заштита од внесување и ширење на го-
лемите сипанци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/62); 

2) одредбата на точката 14 под г) од Одлуката 
за финансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53 и 
24/57); 

3) Наредбата за начинот на плаќање на трошо-
ците за лекување на странски државјани („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 26/58). 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

348. 

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

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

ИНВАЛИДИ ,ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на С о б -
ниот собор од 10 мај 1967 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор од 10 мај 1967 година. 

П. Р. бр. 581 
11 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65) членот 11 се 
менува и гласи: 

„(1) Финаниски средства за остварување на пра-
вата според овој закон и прописите донесени врз 
основа на него, обезбедуваат: 

1) федерацијата — за личната и семејната ин-
валиднина, за додатокот за нега и помош од друго 
лице ортопедскиот додаток, посебниот инвалидски 
додаток и постојаниот инвалидски додаток; 

2) републиките — за остварување на другите ин-
валидски права. 

(2) Средствата за финансирање на издатоците 
за остварување на правата од точката 2 на ставот 
1 на овој член ги обезбедуваат републиките во сог-
ласност со правата утврдени со овој закон и со 
прописите на републиката. Федерацијата, заради 
осигурување досегашниот обем на правата што не 
се опфатени со точката 1 на ставот 1 на овој член, 
трајно им го отстапува на републиките делот од при-
ходот од сојузен придонес од личниот доход од ра-
ботен однос во процент од вкупниот износ на тој 
приход кој се остварува на територијата на однос-
ната република. 

(3) Процентот од ставот 2 на овој член за секоја 
република се утврдува со важење за периодот на 
среднорочниот план на развојот на Југославија со 
одлука на Сојузната скупштина. Ако во текот на 
овој период дојде до промена не стопата на соју-
зниот придонес од личниот доход од работен однос, 
ќе се извршат соодветни измени на утврдените про-
центи за отстапување на приходот од тој придонес. 

(4) За периодот опфатен со Општествениот план 
на развојот Југославија од 1966 до 1967 година про-
центите од ставот 2 на овој член ќе се.утврдат трг-
нувајќи од податоците за остварениот приход од со-
јузен придонес од личниот доход од работен однос 
и за потрошените средства за целите од точката 2 
на ставот 1 не овој член на територијата на секоја 
република, а според состојбата по зав,ршната сметка 
за 1966 година." 

Член 2 
Во членот 12 по точката 4 се додаваат две нови 

точки, кои гласат: 
„5) посебен инвалидски додаток; 
6) постојан инвалидски додаток;". 
Досегашната точка 5 станува точка 7. 

Член 3 
Во членот 14 став 2 табелата на месечните из-

носи на инвалиднината се- менува и гласи: 

Во ставот 3 табелата на годишните износи на 
инвалиднината се менува и гласи: 

„Група 

I 100% и потребна постојана 
нега и помош од дру-
го лице 610 

II 100% 436 
III 90% 334 
IV 80% 247 
V 70% 175 

VI 60% 109 
VII 50% 74" 

„Група Процент на воен 
инвалидитет 

Годишен износ на 
инвалиднината 

динари 

VIII 
IX 
X 

40% 
30% 
20% 

Член 4 
Во членот 22 став 1 износот: 

со износот: „490". 

425 
319 
213" 

„33.800" се заменува 

Процент на воен Месечен износ на 
инвалидитет инвалиднината 

динари 

Член 5 
Во членот 26 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „и со пропис на републиката". 
Во ставот 1 ознаката: „(1)" и ставот 2 се бришат. 

Член б 
Во членот 27 став 1 точка 3 зборовите: „наве-

дени во членот 30 став 1 на овој закон или поголе-
ма од тие износи" се заменуваат со зборовите: „што 
ќе ги определи републиката со свој пропис". 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) да ги исполнуваат другите економски услови 

што ќе ги предвиди републиката со свој пропис.". 

Член 7 
Во членот 29 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите, „ако со закон на републиката не е про-
пишано поинаку.". 

Член 8 
Членот 30 се менува и гласи: 
„(1) Височината на инвалидскиот додаток и еле-

ментите од кои зависи таа ги определува републи-
ката. 

(2) Ако двајца или повеќе соуживатели на семеј-
на инвалиднина исполнуваат услови за остварување 
правото на инвалидски додаток, инвалидскиот до-
даток се зголемува за 15% за секој понатамошен 
соуживател, ако со пропис на републиката не е 
предвиден поголем процент на зголемување. 

(3) На воени инвалиди од војните што се само-
храни или боледуваат од активна туберкулоза како 
и на самохрани уживатели на семејна инвалиднина, 
ќе им се зголеми инвалидскиот додаток за износот 
што ќе го пропише републиката со свој закон, ако 
нивното домаќинство нема приходи од земјоделство." 

Член 9 
Чл. 31 до 34 се бришат. 

Член 10 
Досегашниот член 36 станува член 35. 

Член 11 
Над досегашниот член 35, кој станува член 36, 

се додава нов назив на оддел, кој гласи: „д) Посто-
јан инвалидски додаток". 

Во новиот член 36 се додава нов став 1, кој гласи: 
„(1) На уживатели на лична и семејна инвалид-

нина што постојано престојуваат во странство, а на 
кои определените инвалидски прииадлежности 
(член 74) им се исплатуваат во трансфер, им при-
паѓа постојан инвалидски додаток." 

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, во 
уводната реченица зборовите: „(член 26 став 2)" се 
бришат. 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
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Член 12 
Над членот 37 се додава нов назив на оддел, кој 

гласи: ,,ѓ) Посебен инвалидски додаток". 
Во членот 37 став 1 по зборовите: „посебен ин-

валидски додаток" се додаваат зборовите: „во ви-
сочината и под условите што се пропишани со овој 
закон". 

Во ставот 5 зборовите: „и тоа како на корисни-
кот така и на членовите на семејството, примену-
вајќи ги на сообразен начин одредбите од чл. 29, 
30, 31, 32 и 33 на овој закон," се заменуваат со збо-
ровите: „определени со републички прописи,". 

Член 13 
Во членот 41 зборовите: „инвалидскиот односно'4 

и зборовите: „инвалидскиот и" се бришат, а бројот? 
„35" се заменува со бројот: „36". 

Член 14 
Во членот 42 зборовите: „инвалидскиот додаток 

и на" се бришат. 
Член 15 

Во членот 44 став 1 зборот: „Додатокот" се за-
менува со зборовите: „Личната инвалиднина, дода-
токот". 

Во ставот 2 по зборовите: „усогласување на" се 
додаваат зборовите: „личната инвалиднина и". 

Член 16 
Во членот 45 став 2 зборот: „додатоците," се за-

менува со зборовите: „личната инвалиднина, дода-
токот за нега и помош од друго лице, ортапедскиот 
додаток и посебниот инвалидски додаток,", а на 
крајот на ставот се додаваат запирка и зборовите: 
„а одлука за усогласување на инвалидскиот дода-
ток донесува органот определен со пропис на ре-
публиката, врз основа на движењето на животните 
трошоци во републиката". 

Член 17 
По членот 52 се додава нов член 52а( кој гласи: 
„Републиките можат да ја прошируваат здрав-

ствената заштита и врз другите уживатели на се-
мејна инвалиднина и членови на семејствата на во-
ени инвалиди од војните." 

Член 18 
Членот 53 се менува и гласи: 
„(1) Корисниците на здравствена заштита спо-

ред овој закон учествуваат во поднесување трошо-
ци за користење лекови и незадолжителна имуни-
зација, и тоа во случаите и со износите што се оп-
ределени според прописите за здравственото осигу-
рување на работниците. 

(2) Воените инвалиди од војните, без оглед на 
тоа дали имаат својство на осигурено лице или го 
немаат тоа својство, не учествуваат во поднесува-
њето на трошоците за користење други видови 
здравствени услуги определени од собранието на 
заедницата на социјалното осигурување. 

(3) Надлежниот општински орган на управата 
со надлежниот комунален завод за социјално оси-
гурување ги пресметува трошоците за користење 
други видови здравствени услуги од ставот 2 на о-
вој член за воените инвалиди од војните што имаат 
својство на ^осигурено лице. Тие можат да се спо-
годат сите овие исплати да се вршат во вид на па-
ушален надоместок." 

Член 19 
Членот 56 се менува и гласи: 
„На воени инвалиди од војните им припаѓа за 

време на траењето на професионалната рехабили-
тација материјално обезбедување во височината и 
под условите што се утврдуваат со прописи на ре-
публиката." 

Член 20 
Во членот 57 ст. 1 до 4 се бришат, 

Член 21 
Во членот 67 ставот 4 се менува и гласи: 
„(4) Височината на паушалниот надоместок јас 

утврдуваат републиките зависно од зафатнината на 
возилото и годината на употребата. Републиките го 
пропишуваат и начинот за исплатување на тој на-
доместок, видот на моторното возило и обемот на о-
сигурувањето на возилото." 

Ставот 5 се брише. 
Член 22 

Во членот 68 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Поблиските услови за добивање регрес, ви-

сочината на регресот и елементите од кои зависи 
височината на регресот, како и дејството на отуѓу-
вањето на возилото врз добиениот регрес, ќе ги про-
пише републиката." 

Ст. 3 до 6 се бришат. 

Член 23 
Членот 69 се брише. 

Член 24 ^ 
Во членот 73 став 2 на две места по зборовите: 

„инвалидскиот додаток" се додаваат зборовите: „од-
носно посебниот инвалидски додаток" а на едно 
место по зборовите: „инвалидски додаток" — збо-
ровите: „односно посебен инвалидски додаток". 

Член 25 
Во членот 74 зборовите: „предвиден во членот 

26 став 2 од овој закон" се заменуваат со зборовите; 
„(член 36)". 

Член 26 
Во членот 86 ставот 4 се брише. 

Член 27 
Чл. 90 и 91 се бришат. 

Член 28 
Во членот 102 став 1 точка 1 зборовите: „обез-

бедени во сојузниот буџет" се заменуваат со зборо-
вите: „на републиката". 

Член 29 
Во членот 103 став 1 зборовите: „обезбедени во 

сојузниот буџет" се заменуваат со зборовите: „на 
републиката". 

Во ставот 2 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „Оваа разлика им ја исплатуваат оп-
штинските органи на управата надлежни за испла-
тување на инвалидските принадлежности, и тоа на 
работните организации кај кои воените инвалиди од 
војните се на работа за првите 30 дена спреченост 
за работа, односно на фондовите на здравственото 
осигурување на комуналните заедници над 30 дена 
спреченост за работа, на начинот што ќе го пропише 
републичкиот орган надлежен за работите на со-
цијалната заштита.". 

Член 30 
Во членот 104 став 1 зборовите: „овој закон или 

со прописите донесени врз основа на него" се заме-
нуваат со зборовите: „закон на републиката". 

Во ставот 2 зборовите: „сојузниот секретар за 
здравство и социјална политика" се заменуваат со 
зборовите: „органот што ќе биде определен со за-
кон на републиката". 

Член 31 
Во членот 105 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Начинот за регулирање на односите со при-

родните лекувалишта што даваат здравствена заш-
тита според овој закон, како и со организациите 
што произведуваат протези, ортопедски и други по-
магала и санитарни справи се пропишува со закон 
на републиката." 

Ставот 4 се брише. 
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Член 32 
С Членот 106 се менува и гласи: 

„Со закон на републиката може да се определи 
уживателите на инвалидски додаток за време до-
дека престојуваат во стационарна здравствена ус-
танова да примаат инвалидски додаток и посебен 
инвалидски додаток во намален износ/' 

Член '33 
Членот 111 се менува и гласи: 
„(1) Сојузниот секретар за здравство и социјал-

на политика донесува поблиски прописи за работа-
та на лекарските комисии од членот 86 с т Л и 2 на 
овој закон, и ги пропишува индикациите и рокови-
те на траењето за протезите, ортопедските и други 
помагала и санитарни справи (член 102 став 1 точ-
ка 1). 

(2) Републиките ги пропишуваат индикациите 
за лекување во природни лекувалишта и начинот 
на КОЈ се остварува тоа лекување (член 50 став 2), 
како и начинот и постапката за4 добивање протези, 
ортопедски и други помагала и санитарни справи и 
стручната контрола на истите. 

(3) Со пропис на републиката можат да се ус-
тановат посебни премии за корисниците што проте-
зите и ортопедските и други помагала уредно ги о-
држуваат, така што да ги користат и по рокот о-
пределен за нивното траење, да се определи висо-
чината и да се пропишат начинот и условите за да-
вање тие премии." 

Член 34 
По членот 121 се додава нов член 121 а, кој 

гласи: 
„(1) Надлежните општински органи на управата 

се должни да водат евиденција за уживателите на 
инвалидски принадлежности, која обезбедува соби-
рање на потребните статистички податоци. 

(2) Евиденцијата за уживателите на инвалидски 
иринадлежиости ја сочинуваат: евиденција за ужи-
вателите на лична инвалиднина — по групи однос-
но проценти на инвалидитетот; евиденција за ужи-
вателите па семејна инвалиднина — по роднинство 
и бројот на уживателите односно по бројот на ли-
цата по кои се ужива семејната инвалиднина; еви-
денција за уживателите на ортопедски додаток — 
по степени на телесното оштетување; евиденција 
за уживателите на инвалидски додаток и други 
форми на инвалидски принадлежности — по кате-
гории и групи износи на истите. 

(3) Евиденцијата се води со внесување подато-
ци и пропееш во средствата за водење евиденција 
(картотека, книга, Ликвидационен лист, обрасци 
и сл.). 

(4) Извештај со податоците од евиденцијата спо-
ред состојбата на крајот на полугодиштето надлеж-
ните општински органи на управата му доставуваат 
на надлежниот републички орган на управата, а 
овој му доставува свој извештај на Сојузниот сек-
ретаријат за здравство и социјална политика. 

(5) Содржината на евиденцијата и средствата за 
водење евиденција од ставот 3 на овој член, како 
и роковите и начинот за доставување на извештаите 
од ставот 4 на овој аден, ги определува сојузниот 
секретар за здравство и социјална политика." 

Член 35 
Додека републиките не донесат свои прописи 

врз основа на овластувањата од овој закон, соглас-
но ќе се применуваат соодветните одредби од Зако-
нот за воените инвалиди од војните, што важеле 
до денот на влегувањето во сила на овој закон и од 
други сојузни прописи донесеш! врз основа на него. 

Член 36 
Правото на инвалидскиот додаток и правото на 

посебниот инвалидски додаток што стасуваат по 31 
декември 1966 година ќе се регулираат и височина-
та на додатокот ќе се определува, без понатамош-

ното намалување предвидено во членот 33 ст. 1 и 2 
на Законот за воените инвалиди од војните: 

1) според месечниот личен доход што на члено-
вите на семејството на корисникот им е исплатен 
како аконтација за декември 1966 година односно за 
првиов месец по стапување во работен однос на 
член на домаќинството, намален за 67% — за до-
датокот што ќе стаса до 30 јуни 1967 година; 

2) според месечниот личен доход што на члено-
вите на семејството на корисникот ќе им беде ис-
платен како аконтација за јуни 1967 година односно 
за првиот месец по стапување во работен однос на 
член на домаќинството, намален за 67% — за до-
датокот што ќе стаса од 1 јули до 31 декември 1967 
година; 

3) според катастарскиот приход што служел за 
разрез на данокот за 1964 година — за додатокот 
што ќе стаса до 31 декември 1967 година; 

4) според пензијата што припаѓала за декември 
1966 година, и тоа според пензијата на членовите на 
домаќинството намалена за 70%, а според пензијата 
на корисникот намалена за 33% — за додатокот 
што ќе стаса од 1 јануари до 31 декември 1967 го-
дина. 

Одредбите од тон. 2, 3 и 4 на ставот 1 на овој 
член ќе се применуваат и врз додатоците што ќе 
стасаат по 31 декември 1967 година, ако со прописи 
на републиката не биде регулирано поинаку. 

Одредбите од овој член согласно ќе се примену-
ваат и врз материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација. 

Член 37 
На воените инвалиди од војните што постојано 

живеат во странство им припаѓаат инвалидски При-
надлежности во износи што за односната група на 
инвалидитет припаѓале до влегувањето во сила на 
овој закон согласно со членот 130 од Законот за во-
ените инвалиди од војните. 

Член 38 
Одредбите од чл. 14 до 19 и членот 20 став 3 на 

Уредбата за професионалната рехабилитација на 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/во и 10/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/64) престануваат да важат со денот на доне-
сувањето на прописите на републиките според чле-
нот 56 од Законот за воените инвалиди од војните. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој 
член, врз воените инвалиди од војните и децата на 
кои право на професионална рехабилитација ќе им 
биде признаено до 30 јуни 1967 година, одредбите 
на членовите наведеш! во ставот 1 на овој член ќе 
се применуваат и по донесувањето на републичките 
прописи, ако е тоа за нив поповолно. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на соодветни-

те прописи што републиките ќе ги донесат врз ос-
нова на овластувањата од Законот за воените ин-
валиди од војните престануваат да важат: 

1) одредбите од членот 129 на Законот за воени-
те инвалиди од војните што се однесуваат на инва-
лидскиот додаток и материјалното обезбедување; 

2) одредбите од Уредбата за начинот на утврду-
вање на инвалидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и постојаниот инвалидски додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) што се одне-
суваат на инвалидскиот додаток; 

3) одредбите од Наредбата за зголемување на 
додатокот за нега и помош од страна на друго ли-
це, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и 
посебниот инвалидски додаток („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/66) што се однесуваат на инвалид-
скиот додаток; 

4) о др ед боте од Правилникот за снабдување на 
воените инвалиди од војните со протези, ортопед-
ски и други помагала, помошни и санитарни справи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63) што се одне-
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суваат на начинот и постапката за добивање проте-
зи. ортопедски и други помагала и помошни, сани-
тарна справи и стручната контрола на истите; 

5) Правилникот за лекување на воените инва-
лиди од војните во природни лекувалишта („Служ-
бен лист на СФРЈ ', бр. 3/63); 

6) Правилникот за определување на височината 
и начинот на исплатувањето на надоместоците на 
воените инвалиди од војните на име трошоци за 
поправка и трошоци за осигурување на патнички 
моторни возила („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/65); 

7) Правилникот за утврдување на височината на 
регресот на воените инвалиди од војните при купу-
вање патнички моторни возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28 65); 

8) Упатството за инвалидската здравствена кни-
шка (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/59 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

9) одредбите од Наредбата за зголемување на 
додатокот за нега и помош од страна на друго ли-
це, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и 
подобниот инвалидски додаток што стасуваат во 
1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/66) 
што се однесуваат на инвалидскиот додаток. 

Член 40 
Одредбите на членот 1 од овој закон ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1968 година. 
Одредбите на чл. 4 и 36 од ОВОЈ закон ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1967 година. 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

349' 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Jyi ослабија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за инвалидското осигурување, 
што го усвои Сојузната скупштина, -на седницата на 
Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и на седни-
цата на Социј ално-здравствениот собор од 10 мај 
1967 година. 

П. Р. бр. 578 
11 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за инвалидското осигуру-

вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66 и 
1/67) во членот 24 став 1 во уводната реченица и во 
ставот 2 зборовите: „и телесно оштетување" се 
бришат. 

Член 2 1 

Во членот 2ба на почетокот на ставот се става 
ознака: „(1)" и се додава нов став, кој гласи: 

„(2) Доказите за фактите утврдени во смисла н4 
ставот 1 на овој член организацијата, органот одо 
носно приватниот работодавец му ги доставува на 
надлежниот комунален завод за социјално осигура 
вање заедно со пријава на осигурување." 

Член 3 
Во називот на пододделот над членот 35 зборон 

вите: „и телесно оштетување" се бришат. 

Член 4 
Во х1ленот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на членот 3 од 

овој закон, осигурениците осигурени како лица на 
младински работни акции (член 17) се здобиваат 
со правата предвидени со овој закон и во случај на 
телесно оштетување предизвикано со болест или 
повреда во врска со престојот на такви акции." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „Одредбата од ставот 1 на овој член не се 
однесува" се заменуваат со зборовите: „Одредбите 
од ст. 1 и 2 на овој член не се однесуваат". 

Член 5 
Во членот 53 став 4 зборовите: „телесно оште-

тување како и случаите на опасност од настапува-
ње на инвалидност" се заменуваат со зборовите! 
„опасност од настапување на инвалидност како и 
на телесно оштетување кога е тоа предизвикано со 
несреќа при работата или со професионална бо-
лест" 

Член в 
Во членот 81 став 2 во втората реченица на кра-

јот се додаваат зборовите: „или со право на старос-
на пензија освен правото на предвремена пензија 
според членот 28 од Основниот закон за пензиското 
осигурување". 

Во ставот 4 во првата реченица зборовите: „ин-
валид на трудот" се заменуваат со зборовите: „ко-
рисник на тој додаток (ст. 1 и 2)", а во втората ре-
ченица зборот: „инвалидот" — со зборот: „корис-
никот". 

Член 7 
Во членот 83 став 2 зборовите: „како и на усо-

гласувањето на заштитниот додаток со економските 
движења," се бришат, а зборовите: „ст. 2 и 4 до 6" 
се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 3". 

Член 8 
Во членот 84 став 3 по зборот: „настапи" се до-

даваат зборовите: „поради несреќа при работата или 
професионална болест". 

Член 9 
Во членот 88 став 1 зборовите: „односно на пен-

зискиот стаж во смисла на ставот 1 од овој член" 
се заменуваат со зборовите: „о л членот 36 ст. 1 и 2 
и членот 38 на ОВОЈ закон или условот на пензи-
скиот стаж од членот 36 став 3 на овој закон". 

Член 10 
Во членот 93 став 1 зборовите: „за кои се ис-

платува додаток на деца," се бришат, а зборовите! 
„наполно да се оспособат" се заменуваат со зборов 
вите: „да се оспособат за самостоен живот и работа^ 

Член 11 
Во членот 106 став 4 зборовите: „став 1" се бри^ 

шат. 
Член 12 

Во членот Иба став 2 зборовите: „материјална 
обезбедување на инвалидот" се заменуваат со абен 
ровите: „привремен надоместок на инвалидOT'V 
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Член 13 
Во членот 126 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) При утврдувањето на височината на надо-

местокот според ст. 1 и 2 на овој член на инвали-
дите на трудот на кои надоместокот поради помал 
личен доход им е определен за 1965 и 1966 година 
според членот 11 од Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/66) наместо 
личниот доход што работникот го остварил во го-
дината која и претходи на годината во која наста-
пила неговата инвалидност, им се зема просечниот 
износ на личните доходи што во 1965 година ги ос-
чвариле сите работници што работеле на исти ра-
мони места односно на работни места што му одго-
вараат на работното место на кое инвалидот на 
трудот работел непосредно пред настапувањето на 
инвалидноста во истата работна организација, ут-
врден според тој член. Така утврдениот просечен 
месечен износ на поранешниот личен доход се ва-
лоризира според ставот 2 на овој член." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
По досегашниот став 4. кој станува став 5, се 

додава нов став 6, Koi гласи: 
„(6) Аконтацијата на надоместокот според ста-

вот 5 на овој член се пресметува од просечниот ме-
сечен износ на аконтациите на личниот доход што 
инвалидот на трудот ги примил од почетокот на ра-
ботата на новото работно место па до извршената 
пресметка на личниот доход според првата наредна 
периодична пресметка, а како основ за утврдување 
на разликата се зема валоризираниот просечен ме-
сечен износ на аконтациите пресметани според ис-
тата периодична пресметка во календарската годи-
на што му претходела на настанокот на инвалид-
носта." 

Досегашниот стар 5 станува став 7. 

Член 14 
Во членот 218 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „и на надлежниот комунален завод за со-
цијално осигурување". 

Член 15 
Во членот 258 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Работните места утврдени за спроведување 

на рехабилитација и за запослување на инвалиди 
на трудот (член 218) служат и за спроведување на 
рехабилитација и за запослување на лицата од ст. 
1 и 2 на овој член, ако нема инвалиди на трудот 
што треба да се распоредат на тие работни места " 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 16 
Надоместокот поради помал личен доход опре-

делен според членот П од Законот за измени и до-
полненија на Основниот закон за инвалидското о-
сигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/66) ќе 
им се исплатува на уживателите на тој надоместок 
до крајот на месецот во кој влегува во сила овој 
закон, а од првиот ден на наредниот месец им при-
паѓа надоместок утврден во смисла на членот 126 
од Основниот закон за инвалидското осигурување. 

Надоместоците поради помал личен доход опре-
делени според одредбите на членот 126 од Основни-
от закон за инвалидското осигурување што важеле 
до 13 јануари 1967 година односно надоместоците 
чија височина е утврдена според тие одредби до 1 
март 1967 година, повторно ќе се утврдат во смисла 
на членот 126 од Основниот закон за инвалидското 
осигурување. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЛ 

350. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републл-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Општиот закон за финансирање 
на определени форми на општествена заштита на 
децата, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
10 мај 1967 година. 

П. Р. бр. 577 
11 мај 19"67 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ 

НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Согласно со начелата од овој закон се обезбе-

дуваат средствата за организирано подигање и 
згрижување на децата од прегшколека и школска 
возраст (непосредна детска заштита), како и за 
остварување на постојано дополнително парично 
примање на семејствата на работниците со деца 
(додаток на деца). 

Член 2 
Работните и други организации и државните 

органи (во понатамошниот текст: организациите) 
плаќаат придонес за непосредна детска заштита и 
додаток на деца за работниците од средствата из-
двоени за лични доходи на работниците. 

Придонес за непосредна детска заштита и до-
даток на деца за уживателите на пензија и ин-
валидите на трудот плаќа фондот на инвалидско-
то и пензиското осигурување при кој овие лица Ја 
остваруваат пензијата односно инвалидските праша. 

За лицата запослени кај приватни работодавци 
придонес за непосредна детска заштита и додаток 
на деца плаќа работодавецот. 

Член 3 
Стопата на придонесот со кој се обезбедуваат 

средствата за заштита на децата на работниците 
(член 2) и начинот на определување на тој придо-
нес се утврдуваат со закон. 

Основица на придонесот е личниот доход на 
работникот кој служи за утврдување на основи-
цата за плаќање на придонесот за социјално оси-
гурување на работниците. 

Член 4 
Со закон се утврдуваат основите и мерилата 

по кои од своите приходи општествено-политич-
ките заедници обезбедуваат средства за непосредна 
детска заштита. 

Член 5 
За непосредна детска заштита можат да обез-

бедуваат средства работните и други организации 
и месните заедници, од средствата со кои само-
стојно располагаат, како и граѓаните од свои 
средства. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член в 
Од средствата што се обезбедуваат за непосред-

на детска заштита и додаток на деца се образу-
ваат, согласно со законот, посебни фондови. 

Фондовите имаат органи на управување. 
Со статутот на фондот, во согласност со зако-

нот, се утврдуваат неговите органи, нив-ниот состав и 
бројот на членовите, делокругот, начинот на ра-
ботата и нивните меѓусебни односи. 

Фондот има својство на правно лице. 

Член 7 
Со средствата што се обезбедуваат за додаток 

на деца се образува резерва на фондот, според ме-
рилата утврдени со закон. 

Расположивите средства на фондот на додато-
кот на деца, по издвојување за резерва на фондот 
(став 1), се користат за непосредна детска заштита 
во согласност со законот. 

Член 8 
Додаток на деца им припаѓа на работници на те-

риторијата на Југославија што работат со полно 
работно време, односно на уживатели на пензија 
и инвалиди на трудот — уживатели на матери-
јално обезбедување или привремен надоместок. 

На странски државјани им припаѓа право на 
додаток на деца под истите услови како и на југо-
словенските државјани ако на територијата на Ју-
гославија се: 

1) во работен однос кај југословенски држав-
ни органи, работни или други организации или 
работодавци; 

2) во служба на меѓународни организации или 
установи на странски дипломатски или конзулар-
ни претставништва или во лична служба на стран-
ски државјани што уживаат дипломатски имуни-
тет, под услов таквото право да е предвидено со 
меѓународен договор. 

На странски државјани им при-паѓа право на 
додаток на деца само за децата што живеат со 
нив на територијата на Југославија, ако со ме-
ѓународен договор не е определено поинаку. 

Член 9 
Правото на додаток на деца се стекнува за-

висно од височината на вкупниот приход на до-
маќинството, освен приходите што се изземаат во 
смисла на ставот 2 од овој член. 

Во вкупниот приход на домаќинството, во сми-
сла на ставот 1 од овој член, не влегуваат: инва-
лидкипата за телесно оштетување и додатокот за 
помош и нега од страна на друго лице — според 
прописите за инвалидското осигурување, додатокот 
на деца што им припаѓа на некои од членовите на 
семејството на корисникот ниту другите негови 
примања или примања на членови на неговото до-
маќинство за кои е, според посебни прописи со кои 
се установува одделно примање, изречно предви-
дено дека не се земаат предвид при утврдувањето 
на имотната состојба на домаќинството. 

Член 10 
Височината, условите и начинот за остварува-

ње и користење на додатокот на деца, како и 
лицата што стекнуваат право на додаток и децата 
за која се стекнува додаток, се утврдуваат со закон. 

Член 11 
Додатокот на деца не се зема предвид при 

утврдувањето на имотната состојба на домаќин-
ството ако е имотната состојба услов за стекнување 
некое друго право. 

Додатокот на деца не може да биде предмет на 
Извршување или обезбедување, освен по судска од-
лука заради издржување — во корист на децата 
за кои се остварува тој додаток. 

Член 12 
Средствата на постојните фондови за додаток 

на деца образувани при републичките заводи за 
социјално осигурување, по намирување на обврс-
ките на тие фондови се користат според одред-
бите на законот Со тој закон се регулира и на-
чинот за покривање на вишоците на расходите над 
приходите на постојните фондови за додаток на 
деца. 

Член 13 
Височината на стопата на придонесот за не-

посредна детска заштита и додаток на деца на 
работниците која се утврдува во смисла на чле-
нот 3 од ово1 закон, за 1967 година не може да 
биде поголема од стоката на придонесот за додаток 
на деца што е утврдена според прописите важечки 
на деног на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 14 
Со денот на почетокот на применувањето на ре-

публичкиот закон со кој ќе се регулира додатокот 
на деца, а најдоцна на 31 декември 1967 година, 
престануваат да важат: 

1) Законот за додатокот на деца („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65 и ^2/66) и сите прописи 
донесени за извршување на тој закон; 

2) одредбите на чл. 172 до 184 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65. 29/66, 52/66 и 12/67). 

Член 15 
Додатокот на деца на воените лица во активна 

служба на Југословенската народна армија ќе се 
регулира со посебен сојузен закон. 

До денот на почетокот на применувањето на 
сојузниот закон од ставот 1 на овој член, но нај-
доцна до крајот на 1967 година, на додатокот на 
деца на воените лица во активна служба на Ју-
гословенската народна армија ќе се применуваат 
Законот за додатокот на деца и прописите важечки 
на денот на влегувањето во сила на тој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

351. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЛУКИТЕ И ПРИСТА-

НИШТАТА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Основниот закон за искористувањето на луките 
и пристаништата, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Сојузниот собор од 10 мат 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 
мај 1967 година. 

П. Р. бр. 571 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЛУКИТЕ И 

ПРИСТАНИШТАТА 

Член 1 
Во Основниот закон за искористувањето на лу-

Kirre и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ'5, 
бр. 24/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) во 
членот 56 став i зборовите: „вадење од брегот или 
од морето односно од водата — камен, чакал, песок 
и сл./' се бришат. 

Член 2 
По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи: 
„Вадењето од морскиот брег или од морето од-

носно од брегот или од водата на внатрешните плов-
ни патишта - на камен, чакал и песок се врши под 
условите определени со закон на републиката." 

Член 3 
До донесувањето на закон на републиката во 

смисла на членот 2 од овој закон вадењето од мор-
скиот брег или од морето односно од брегот или од 
водата на внатрешните пловни патишта — на ка-
мен, чакал и песок ќе се врши врз основа на одо-
брение од општинското собрание односно органот на 
управата што тоа ќе го определи. 

Во поглед издавањето на одобренија од ставот 
1 на овој член ќе се применуваат одредбите од 
членот 56 став 2 и чл. 57 и 59 на Основниот закон 
за искористувањето на луките и пристаништата. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

352. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАЖДА-
РЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за баждарење на поморските бродови и 
чамци, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 10 мај 1967 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 
година. 

П Р. бр. 573 
11 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И 

ЧАМЦИ 

Член 1 
Во Законот за баждарење на поморските бро-

дови и чамци („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64) 
во членот 7 по ставот 2 се додаваат два нови става, 
кои гласат; 

„Носителот на правото за користење односно 
сопственикот на бродот е должен кон барањето со 
кое се бара баждарење на југословенски поморски 
брод да приложи нацрт на општиот план на бродот, 
во два примерка. 

Нацртот на општиот план на бродот мора да 
содрлси назначување на намената на сите простори 
и простории на бродот, како и текст на секој нат-
пис што ја означува намената на секој простор или 
просторија на бродот." 

Член 2 
По членот 8 се додава нов член З-а, кој гласи: 
„На поморски брод со две или повеќе непреки-

нати палуби, покрај регистарската тонажа на це-
лиот брод. може да му се пресмета и помалата ре-
гистарска тонажа, при чие пресметување се исклу-
чуваат определените простори на меѓупалубјето." 

Член 3 
Во членот 9 став 1 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „а на брод на кој му е пресме-
тана помалата регистарска тонажа — и свидетелство 
за баждарената ознака." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На брод на КОЈ му е издадено свидетелство за 

баждарска ознака ќе му се уцрта баждарската оз-
нака.". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по 
зборовите: „Свидетелството за баждарење" се до-
даваат зборовите: „и свидетелството за баждарена 
ознака". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
По новиот став 5 се додава нов став 6, КОЈ гласи: 
„Одредбите на ст. 4 и 5 од овој член се однесу-

ваат и на свидетелството за баждарена ознака што 
му е издадено на Југословенски поморски брод баж-
дарен во странство од странски орган надлежен за 
баждарење44 

Член 4 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Странско свидетелство за баждарење и стран-

ско свидетелство за баждарена ознака на стракгки 
поморски брод или странско сзиделество за баж-
дарење на странски поморски чамец се признаваат 
во Југославија под услов на реципроцитет и под 
услов бродот односно чамецот да е баждарен по сис-
тем кој суштествено не се разликува од системот на 
баждарење кој важи во Југославија." 

Член 5 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Поморски брод што има свидетелство за баж-

дарење и свидетелство за баждарска ознака го ко-
ристи овидетелството за баждарење кога ќе се 
нурне преку баждарската ознака, а свидетелството 
за баждарена ознака — кога баждарската ознака 
не е нурната." 

Член 6 
Во членот 14 по ставот 5 се додава нов став 6, 

кој гласи: 
„Кон барањето за повторно баждарење на по-

морски брод во случајот од точката 1 став 1 на овој 
член мора да се приложи план на преправениот 
поморски брод, во два примерка, кој мора да со-
држи податоци од членот 7 став 3 на овој закон.1' 

Досегашниот став 6 станува став 7. 
Во досегашниот став 7, кој станува став 8, на 

крајот се додаваат запирка и зборовите: „односно 
свидетелство за баждарена ознака.". 

Член 7 
По членот 18 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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„Член 18а 
Ако за поморски брод, кој на денот на влегу-

вањето во сила на овој закон бил во пловидба, рас-
према, обнова, на преправка или поправка, а кој 
има свидетелство за баждарење, се бара да се пре-
смета неговата помала регистарска тонажа, тоа пре-
сметување ќе се изврши со дополнително бажда-
рење на бродот. По извршеното дополнително баж-
дарење ќе се издаде свидетелство за баждарека 
ознака, а на бокот на бродот ќе се уцрта баждар-
ската ознака. 

Кон барањето со кое според одредбата на ставот 
1 од овој закон се бара дополнително баждарење 
на бродот мора да се приложи нацрт на општиот 
план на бродот според одредбите на членот 7 ст. 3 
и 4 од овој закон. 

Член 186 
Свидетелството за баждарење издадено^а по-

морски брод на Југословенската трговска морнарица 
за тип на брод со отворена заштитна палуба пре-
станува да важи кога бродот ќе биде преправен во 
тип на брод со затворена заштитна палуба, а нај-
доцна до 31 декември 1968 година." 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

353. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од У-
сТавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДИПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАДСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за придонесот за користење 
градско земјиште, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 18 април 
1967 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 10 мај 1967 година. 

П. Р. бр. 583 
11 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито. с, р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАД-

СКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за придонесот за користење 

градско земјиште („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/65) во членот 2 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 
гласат: 

„Со одлука на општинското собрание може да 
се определи како градско земјиште, во смисла на 
ОВОЈ закон да се смета и комунално оспособено 
земјиште надвор од потесните градежни реони од 
ставот 1 на овој член. а во границите на под-
рачјето опфатено со урбанистичкиот план или од-
луката на општинското собрание што го заменува 
тој план. 

Со републички закон можат да се утврдат у-
слови под кои општинските собранија можат да 
определат што се смета како земјиште од ставот 
2 на овој член." 

Член 2 
Во членот 6 зборовите; „во исто место" се за-

менуваат со зборовите: „на територијата на оп-
штина односно град^. 

Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„На подрачјето на потесниот градежен реон 

може, во согласност со републичкиот закон, со 
одлука на општинското сбрание да се пропише по-
голем придонес за деловен простор на локациите 
што даваат особени погодности за стопанисување. 

Придонесот од ставот 2 на овој член се утврдува 
според единствени мерила за локациите што да-
ваат приближно еднакви погодности." 

Член 3 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Обврзник на придонесот за користење градско 

земјиште е носителот на правото за користење од-
носно сопственикот на земјиштето или на зграда 
односно на дел од зграда на него. 

Носителот на станарското право е должен на 
обврзникот на придонесот од ставот 1 на овој 
член да му надоместува соодветен дел од придо-
несот што го утврдил општинскиот орган на у-
правата надлежен за комуналиите работи во сми-
сла на членот 8 став 1 од овој закон, ако обврз-
никот на придонесот го бара тоа од него. 

Носител на станарско право кој смета дека не 
му е правилно определен придонесот од страна на 
обврзникот на придонесот може да бара од општин-
скиот орган на управата надлежен за комуналните 
работи да донесе решение за придонесот за кори-
стење градско земјиште што тој е должен да го 
плати. 

На носител на станарско право што ќе заостане 
со плаќање надоместок на придонесот за користе-
ње градско земјиште може да му се даде отказ 
на договорот за користење на станот, со согласна 
примена на членот 58 став 1 точка 3 и став 2 од 
Законот за станбените односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/66)." 

Член 4 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за придонесот за кори-
стење градско земјиште. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

354. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА 
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ-

НИЦА 1941" 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за правата на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 
мај 1967 година и на седницата на Социјално-здрав-
ствениот собор од 10 мај 1967 година. 

П. Р. бр. 579 
11 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ о. р. 



,Страна 702 - Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 24 мај 1967 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за правата на носителите на „Пар-

тизанска споменица 1941" („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/56 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65) во 
членот 2 став 1 точка 2 зборовите: „просечните тро-
шоци за" се заменуваат со зборовите: „трошоците 
за користење". Во точката 3 на крајот точката и 
запирката се заменуваат со точка, а точката 4 се 
брише. 

Во ставот 2 зборовите: „на платен годишен од-
мор во полно траење" се заменуваат со зборовите: 
„на годишен одмор од најмалку триесет работни 
денови". 

Член 2 
По членот 3 се додава нов член За. кој гласи: 
„Финансиските средства за остварување на пра-

вата според овој закон се обезбедуваат во сојузниот 
буџет " 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Носителите на „Партизанска споменица 1941" 

што немаат својство на осигурено лице според 
Основниот закон за здравственото осигурување, 
имаат право на сите видови здравствена заштита 
предвидени во тој закон. На нив им припаѓа и на-
доместок на патните трошоци во врска со оствару-
вањето на здравствена заштита во височината и под 
условите што се предвидени во Основниот закон за 
здравственото осигурување. 

Надоместок на патните трошоци припаѓа и за 
придружникот во случаите предвидени во тој закон." 

Член 4 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Здравствена заштита носителите на „Парти-

занска споменица 1941" остваруваат на начинот и 
по постапката што се утврдени со законот и другите 
прописи за здравственото осигурување на работ-
ниците и со општите акти на заедниците на соци-
јалното осигурување. 

Носителите на „Партизанска споменица 1941", без 
оглед на тоа дали имаат својство на осигурено лице 
или го немаат тоа својство, можат да остваруваат 
здравствена заштита кај воените санитетски органи 
и установи на начинот и по постапката што важат 
за воените лица, ако е тоа за нив поповолно." 

Член 5 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Носителите на „Партизанска споменица 1941" 

од членот 4 на овој закон учествуваат во поднесу-
вањето на трошоците за користење лекови и за не-
задолжителна имунизација, и тоа во случаите и со 
износите што се определени со прописите за здрав-
ственото осигурување на работниците. 

Носителите на „Партизанска споменица 1941", 
без оглед на тоа дали имаат својство на осигурено 
лице или го немаат тоа својство, не учествуваат во 
поднесување на трошоците за користење други ви-
дови здравствени услуги определени од собранието 
на комуналната заедница на социјалното осигуру-
вање " 

Член 6 
Членот 8 се менува и гласи: 
,.На носителите на „Партизанска споменица 

1941" што се во работен однос им припаѓа годишен 
одмор во траење од најмалку триесет работни дено-
ви, независно од работниот стаж и должината на 
непрекинатата работа." 

Член 7 
Во членот 9 зборовите: „во височина на про-

сечните трошоци" за годишен одмор во траење од 
30 дена" се заменуваат со зборовите: „трошоци за 
користење годишен одмор — во височина од 1.000 
динари". 

Член 8 
Членот 10 се брише. 

Член 9 
Во членот И ставот 3 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за користење на бесплатно 

и повластено возење донесува сојузниот секретар 
за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот се-
кретар за здравство и социјална политика". 

Член 10 
Во членот 12 зборовите: „Народните одбори на 

околиите или на општините" се заменуваат со збо-
ровите: „Општинските собранија". 

Член И г 

Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во случај на смрт на носител на „Партизанска 

споменица 1941". на оној што ќе изврши погреб на 
умрениот му припаѓа паушален надоместок на про-
сечните погребни трошоци, во височина што ќе ја 
определи Сојузниот извршен совет." 

Во ставот 2 зборовите: „надоместокот и посмрт-
ната помош од чл. 47 и 48 од Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците" се заменуваат со зборовите: „надоместокот на 
погребните трошоци и посмртната помош според 
прописите за здравственото осигурување на работ-
ниците". 

Член 12 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Надоместокот на трошоците за користење го-

дишен одмор (член 9) на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941" им го исплатува Секретарија-
тот за сојузен буџет и општи работи во јануари се-
која година. 

Надоместокот на патните трошоци (член 4) и 
надоместокот на погребните трошоци (чл. 13 и 14) ги 
исплатува надлежниот завод за социјално осигуру-
вање. Комуналниот завод за социјално осигурување 
ги пресметува и ги плаќа надоместоците за здрав-
ствени услуги и другите трошоци при остварување 
здравствена заштита од страна на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" што немаат својство 
на осигурено лице. 

Надлежниот општински орган на управата им ја 
исплатува разликата помеѓу надоместокот на лич-
ниот доход до височина од 100% што му припаѓа 
на носител на „Партизанска споменица 1941" како 
осигуреник според прописите за здравственото оси-
гурување на работниците и надоместокот што спо-
ред тие прописи би му припаѓал да не е носител но 
„Партизанска споменица 1941", и тоа на работните 
организации за првите 30 дена Спреченост за работа 
а на фондовите на здравственото осигурување на 
комуналните заедници над 30 дена спреченост за 
работа. 

Надлежниот општински орган на управата ги 
пресметува со надлежните комунални заводи за 
социјално осигурување трошоците за здравствена 
заштита и надоместокот од ставот 2 на овој член, 
како и надоместокот на заводите за работите што 
ги вршат според овој закон. Тие можат да се спо-
годат овие исплати да ги вршат во вид на паушален 
надоместок. 

Надоместоците и трошоците од ст. 3 и 4 на овој 
член надлежните општински органи на управата ги 
исплатуваат на товар на средствата што за таа цел 
им се ставаат на располагање (член За)." 

Член 13 
Членот 17 се брише. 
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Член 14 
До донесувањето на поблиски прописи за на-

чинот на користење на бесплатно и повластено во-
зење, носителите на „Партизанска споменица 1941" 
ќе го користат правото на бесплатно и повластено 
возење на начинот предвиден со важечките прописи. 

Член 15 
Одредбите од членот 12 на овој закон ќе се 

применуваат од 1 март 1967 година, а одредбите од 
членот 7 на овој закон - од 1 јануари 1968 година. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

355. 

Врз основа на членот 174 Од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 10 мај 1967 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од И мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА КУПУВАЊЕ ПЧЕНИЦА ВО 1967 

ГОДИНА 

1. За подмирување на текуштата потрошувачка 
и пополнување на стоковните^ резерви на пченица 
во 1967 година, федерацијата ќе купи на кредит од 
странство пченица во вредност до 750,000.000 динари. 

2. Износот во динари што ќе биде остварен со 
продажба на пченицата купена во смисла на точ-
ката 1 на оваа одлука, ќе сочинува средства на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството. 

3. Девизи за отплатите и интересот по креди-
тите од точката 1 на оваа одлука ќе обезбеди На-
родната банка на Југославија од редовниот девизен 
прилив од извоз на стоки и услуги. 

Противвредноста на девизите од ставот 1 на оваа 
точка во динари, во роковите за стасаност на отпла-
тите и интересот ќе ќ ја обезбеди на Народната 
банка на Југославија федерацијата од средствата 
определени со сојузен закон за учество на феде-
рацијата во кредитирање инвестиции во стопан-
ството. 

4. Сојузниот извршен совет ќе го определи по-
драчјето односно земјата во која ќе се купи пче-
ницата на кредит, општите услови на кредитот, како 
и органот односно организацијата што ќе склучи до-
говор за кредит за купување пченица. 

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

Сојузна. скупштина 

АС бр. 796 
12 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Претседател, 
на Сојузниот собор, 
Милош Миниќ, с. р. 

356. 

Врз основа на членот 77 точ. 1 и 2 од Основни-
от закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ТЕХНИЧКИ 

ПРЕГЛЕД НА РАДИО-СТАНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Поставувањето и техничкиот преглед на радио-

станиците се врши според одредбите од овој пра-
вилник. 

При поставувањето и техничкиот преглед на ра-
дио-станиците ќе се применуваат и други технички 
прописи и стандарди што се однесуваат на радио 
-станиците. 

Член 2 
Условите за поставување и технички преглед на 

радио-станиците определени со овој правилник се 
применуваат на постојаните и подвижните радио-
станици за кои се издаваат дозволи за поставување 
радио-станици според одредбите од Основниот закон 
за радио-сообраќајот, освен за одделни видови ра-
дио-станици за кои со посебни прописи е определе-
но поинаку. 

II. ПОСТАВУВАЊЕ РАДИО-СТАНИЦИ 

1. Постојани радио-станици 

Член 3 
За поставување постојана радио-станица мора да 

постои документација за претходно извршени радио-
мерења заради утврдување можноста за воспоста-
вување радио-врска (член 22 од Основниот закон за 
радио-сообраќајот). 

Документацијата за претходно извршените ра-
дио-мерења содржи: микролокација на радио-стани-
цата, потребна ефективна височина на антената и 
сила на зрачењето, ниво на корисниот сигнал и пре-
чките на местото на приемот, како и зафатеност на 
фреквенциите или на опсегот на фреквенците на 
кои ќе работи радио-станицата. 

Ако СО планот за поделба на фреквенциите во 
југославија се утврдени технички услови што обез-
бедуваат несмеќавано и успешно воспоставување ра-
дио-врска документацијата од ставот 2 на овој член 
содржи само елементи што со планот за поделба 
на фреквенциите во Југославија не се утврдени. 

Член 4 
Местото за поставување постојана радио-станица 

се определува зависно од географските услови, кон-
фигурацијата на земјиштето, силата на зрачењето, 
доделената фреквенција, широчината на емисијата и 
времето на работата на радио-станицата, под услов 
радио-станицата да не ја смеќава работата на дру-
гите радио-станици и нејзината работа да не биде 
смеќавана. 

Постојаната радио-станица мора да се смести во 
посебна просторија. 

Член 5 
Постојана радио-станица со сила на зрачењето 

над 50 вати "не може да се постави во населено ме-
сто. 

Член 6 
Ефективната височина на антената до која смее 

да се постави постојана радио-станица се опреде-
лува со планот за поделба на фреквенциите во Ју-
гославија. 
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Како ефективна височина на антената се под-
разбира височината на активниот антенски систем 
над средното ниво на почвата помеѓу два концен-
трични круга со полупречник од 3 и 15 km од осно-
вата на антената. 

Член 7 
Постојаните радио-станици што одржуваат ме-

ѓусебна радио-врска мораат да се постават со насо-
чени антени ако го дозволуваат тоа техничките ус-
лови (директна видливост, погодност на фреквен-
цијата височина на локацијата и сл.). 

Член 8 
Постојана радио-станица мора да се постави со 

онолкава силе на зрачењето која обезбедува одржу-
вање на радио-врската. 

Силата на зрачењето се определува зависно од 
географската конфигурација на теренот, видот на ап-
теките и видот на емисиите, нивото на радио-омеќа-
вањата, намената на радио-станицата како и од дру-
гите услови што се од значење за одржување на ра-
дио-врска. 

Член 9 
Постојаните радио-станици наменети за јавен ра-

дио-телеграфски и радио-телефонски сообраќај, ра-
дио-дифузните и телевизиските станици, како и дру-
ги постојани големи радио-станици за одржување 
радио-врска во меѓународниот ррдио-сообраќај. мо-
раат да се поставуваат со резервен извор на елек-
трична енергија за напојување. 

Инсталацијата на водовите за напојување со е-
лектрична енергија на радио-станицата мора да би-
де изведена според JUS NB 101, NB 2700 до 2710 и 
JUS NB 2900, како и според други технички пропи-
си и стандарди во областа на јаката струја. 

Член 10 
Поставувањето на постојани големи радио-ста-

ници (повеќе предаватели или приемници на иста 
локација) за одржување радио-врска во меѓунаро-
дниот радио-сообраќај се врши така што оддалече-
носта помеѓу приемните и предавате постојани го-
леми радио-станици да биде најмалку 10 km. 

Член 11 
Постојаните радио-станици што ги користат гра-

ѓани — членови на Сојузот на радио-аматерите на Ју-
гославија, Воздухопловниот сојуз на Југославија Бро-
дарскиот сојуз на Југославија, Планинарскиот сојуз 
на Југославија и др. (член 3 став 3 од Основниот за-
кон за радио-сообраќајот) можат да се поставуваат 
вон условите утврдени во членот 4 став 2 и членот 
5 на овој правилник, ако се градени за работа во 
фреквентен опсег кој е предвиден со планот за по-
делба на фреквенциите во Југославија или со ме-
ѓународниот план за распределба на фреквенциите 
за радио-станиците на тие организации и ако тие 
радио-станици се наменети за извршување задачи на 
тие организации. 

2. Подвижни радио-станици 

Член 12 
Подвижна радио-станица се поставува на оној 

дел од подвижен објект кој овозможува несмеќава-
на работа на радио-станицата и на други радио-ста-
ници, како и неемеќавана функција на објектот на 
кој е поставена радио-станицата. 

На објектот на кој е поставена радио-станица 
мораат да бидат спроведени мерките за отсранување 
на радио-смеќавањата во приемот на радио-емисии 
според Југословенските стандарди за сузбивање на 
радио-смеќавањата. 

Член 13 
Одредбите од чл. 3 и 9 на овој правилник се при-

менуваат и на подвижните радио-станици, 

III. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РАДИО-СТАНИЦИ 

Член 14 
По извршеното поставување се врши технички 

преглед на радио-станицата. 
Ако заради поставување на радио-станица се 

врши изградба на инвестиционен објект за нејзино-
то сместување, техничкиот преглед на радио-станица-
та се врши истовремено кога и техничкиот преглед 
на инвестициониот објект. 

Член 15 
Со техничкиот преглед се утврдува дали радио-

станицата е поставена според техничките норма-
тиви, елементи и услови определени во дозволата 
за поставување, дали е способна за несмеќавана ра-
бота и дали со својата работа ја попречува рабо-
тата на други радио-станици (член 30 од Основниот 
закон за радио-сообраќајот). 

Член 16 
Заради утврдување на условите од членот 15 на 

овој правилник се врши проверување на определени 
елементи и нормативи, како и радио-мерења на пос-
тавената радио-станица. 

Член 17 
Проверувањето на елементите и нормативите оп-

фаќа испитување: 
1) дали радио-станицата е поставена на локаци-

јата што е определена во дозволата за поставување 
и дали е сместена во посебна просторија; 

2) дали радио-станицата, со оглед на нејзината 
намена, е поставена според техничките услови, еле-
менти и нормативи; 

3) дали радио-станицата му одговара на типот 
и фабрикатот утврден во дозволата за поставување; 

4) дали е извршена пригоденост на доделените 
фреквенции; 

5) дали со радио-станицата можат да се о б р а -
ќаат доделените повикувачки и други знаци за и-
дентификаци ј а; 

6) дали е инсталацијата на радио-станицата (во-
довите за напојување со електрична енергија и ан-
теноките постројам) изведена според техничките про-
писи и југословенските стандарди за инсталации. 

Член 18 
Радио-мерењата опфаќаат: 
1) мерење на силата на зрачењето на предава-

телот (на максималната и средната сила и силата 
на носечкиот бран); 

2) мерење на силата на споредните зрачења 
(хармонични, паразитни и интермодулациони); 

3) мерење на точноста и стабилноста на фрек-
венциите; 

4) мерење на широчината на зафатеност на оп-
сегот' на фреквенциите за секој вид емисии; 

5) мерење на насоченоста на антената. 
Радио-мерењата од ставот 1 на овој член се вр-

шат според единствените мерни методи со инстру-
менти што мораат да имат најмалку десет пати по^ 
голема точност од дозволеното отстапување. 

Член 19 
Со техничкиот преглед на радио-станиците што 

ги користат граѓани — членови на Сојузот на ра-
дио-аматерите на Јуиославија, Воздухопловниот со-
јуз на Југославија. Бродаоскиот сојуз на Југослави-
ја, Планинарскиот сојуз на Југославија и др, се 
проверува дали тие се градени и поставени за ра-
бота во доделениот фреквентен опсег и дали со сво-
јата работа, локација, сила на зрачењето и други 
технички нормативи нема да ја попречуваат рабо-
тата на другите радио-станици. 

Член 20 
Резултатите од техничкиот преглед на радио-

станицата се водат според образецот што е напечатен 
кон овој правилник и е негов составен дел. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Радио-станиците што се поставени и радио-ста-

ниците на кои им е издадена дозвола за поставува-
ње а не се поставени до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник, мораат во поглед условите 
за поставување да се приспособат кон одредбиве од 
овој правилник во рок од две години од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 22 
Радио-мерењата од членот 18 на овој правил-

ник се вршат според стручните упатства од Упра-
вата за радио-сообраќај. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1777/66-8 
17 април 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Иво Сењановиќ, с. р. 

(Прва страна) 

(Назив на органот на управата што го 
извршил техничкиот преглед) 

(место и датум) 

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД НА РА-
ДИО-СТАНИЦАТА 

(На корисникот односно сопственикот на радио-станица-
та на КОЈ а се врши прегледот) 

Врз основа на техничкиот преглед на радио-
станицата утврдено е следното: 

о а 10 Елементи на техничкиот Според 
дозволата Утврдено 

се и 
3 е 

8 преглед за поставу- со преглед 1 5 вање и мерење (в си СО 

1 Локација на радио-станицата 
2 Географски координати 
3 Надморска височина 
4 Тип и фабрикат 
5 Вид на емисиите 
6 Повикувачки знак или знак за 

ид ентификаци ј а 
7 Време на работата 
8 Фреквентен опсег (kHz) 
9 Доделени фреквенции (Ohm) 

10 Пригод еност 
11 Земјоводна инсталација (Ohm) 
12 Вид на напојувањето и прик-

лучна сила (kW) 
13 Тип на антената 

Добивка (dB) 
Поларизација 
Азимут 
Елевационен агол 
Ефективна височина 

14 Сила - Рс (kW) 
15 Фреквенција на несаканите 

зрачења (kHz) 
16 Сила на несаканите зрачења 

(mW или dB) 
17 Точност на доделената фрек-

венција 
18 Зафатена широчина на опсегот 

(kHz) 
Потпис 

на овластеното лице, 

(Втора страна) 
РАДИО-МЕРЕЊАТА ИЗВРШЕНИ СО СЛЕДНИТЕ 

ИНСТРУМЕНТИ: 

НАЗИВ 
НА ИНСТРУМЕНТОТ 
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О to ф

аб
ри

ка
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чн
ос
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Баждарени инструменти 

Датум на 1 Н а з И Б н а -vc' 
баждарењетг т а н о в а т а ш т 0 

оаждарила 

357. 

Врз основа на членот 46 од Основниот закон за 
јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65 и 7/67), во согласност со сојузниот секретар за 
внатрешни работи и сојузниот секретар за индус-
трија и трговија, сојузниот секретар за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ И 

НАПЛАТНИТЕ НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Правилникот за димензиите, вкупните тежи-

ни и наплатките на друмските возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/64 и 34/64) во членот 2 став 4 
бројот: „49" се заменува со бројот: „47". 

Член 2 
Во членот 3 бројот: „46" се заменува со бројот: 

Член 3 
Во членот 7 став 1 точката 4 се менува и гласи: 
„4) автобус и специјално патничко и товарно мо-

торно возило, од зглобен конструктивен состав — 
17 т , а градски автобус и тролејбус, од зглобен 
конструктивен состав - 1 8 т ; ' \ 

Во точката 7 зборовите: „приградски автобус" се 
заменуваат со зборовите: „градски автобус", а збо-
ровите: „во приградскиот сообраќај" се бришат. 

Член 4 
Во членот 9 ставот 1 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Најголемата дозволена вкупна тежина на сите 

видови и категории друмски моторни возила, со или 
без приколка, изнесува до 40 t, со тоа што најголе-
миот дозволен осен притисок по еднокатна оска врз 
коловозникот на патот да не смее да биде поголем 
од 10 t, а по двојна оска — од 16 t. 

Најголемата дозволена вкупна тежина на друм-
ско запрежно возило, изнесува, и тоа: 

1) за возило што има тркала со железни наплат-
ил, со наплатни од полна гума или од синтетичка 
материја или со други слични наплатки, со: 

— една оска — — — — — — — — 1,2 t 
— две оски — — — — — — 3 t 
2) за возило што има тркала со пумпани или 

сунѓерести гуми или слични еластични тркала, со: 
— една оска — — — — — — — 2 t 
— две оски — — — — — — — — 5 t". 
Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1079/67-8 
12 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

358. 

Врз основа на членот 28 од Законот за утврду-
вање на способноста за пловидба на поморските бро-
дови и пловилата за внатрешна пловидба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 18/64 и 47/65), сојузниот 
секретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МИНУВАЊЕТО НА ПОМОРСКИ БРОДОВИ 

НИЗ КАНАЛОТ СВ. АНТЕ ПРЕД ШИБЕНИК 

1. Минувањето на поморски бродови (во поната-
мошниот текст: бродови) низ каналот св. Анте пред 
Шибеник (во понатамошниот текст: каналот) се вр-
ши според одредбите на оваа наредба. 

2. Границите на каналот се: 
1) од надворешната страна — спојницата на 

светилникот на 'ртот „Јадрина" со светлото на пли-
такот „Речни"; 

2) од внатрешната страна — спојницата на 
светлото на плитакот „Паѕклена" со 'ртот „Мартин-
е з " . 

3. Брод од над 50 BRT и секој брод сотеглиште, 
без оглед на големината и јачината на теглачот и 
теглениот брод, смее да мине низ каналот само кога 
сигналната станица, на негово барање, ќе дозволи 
минување низ каналот и со сигналот определен со 
оваа наредба ќе означи дека минувањето низ ка-
налот е слободно. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се приме-
нува и на бродовите што пловидбата по каналот ја 
започнуваат од везот или од некоја положба во 
каналот. 

4. Бродови до 50 BRT заклучно, освен бродовите 
со теглиште, и чамци можат да минуваат низ кана-
лот секогаш и без дозвола. 

Не се смета како тег л иште, во смисла на оваа 
наредба, тег л иште што се состои од еден чамец. 

5. Брод кој според одредбата од точката 3 на 
оваа наредба е должен да бара дозвола за вплову-
вање во каналот мора да ја бара со следните сиг-
нали: 

1) дење: со сигнално знаме „Z" од Меѓународ-
ниот сигнален кодекс: 

2) ноќе' со бело светло над црвено, видливо 
од сите страни на хоризонтот на оддалеченост од 
две наутички милји, или со давање два долги и 
два кратки светлосни сигнали (сигнал „Z" од Мор-
зеовата абецеда). 

6. Сигналите од точката 5 на оваа наредба мо-
раат да се истакнат: 

IV при намераваното впловување во луката Ши-
беник - на 10 минути пред доаѓањето пред влезот 
во каналот; 

2) при намераваното испловување од луката 
Ши бен и к — на 10 м-инути пред отпуштањето на 
последниот вез во луката. 

Ако сигналната станица подолго време не од-
говара на сигналот, бродот може да го забрза од-
говорот давајќи два долги и два кратки звучни 
сигнали (сигнал „Z" од Морзеовата абецеда). 

Брод што пловидбата по каналот ја започнува 
од везот или некоја друга положба во каналот мо-
же да побара дозвола за шинување низ каналот, 
покрај давањето на сигналите од ставот 1 на оваа 
точка, и со телефон. 

7. Бродот од точката 3 на оваа наредба што ќе 
се задржи во каналот, должен е при барањето на 
дозвола за минување низ каналот, да извести една 
од сигналните станици дека ќе се задржи во ка-
налот. 

8. Ако бродот од точката 3 на оваа наредба при 
минувањето низ каналот претрпи хаварија па на 
може да ја продолжи пловидбата, должен е веднаш 
да извести за тоа една од сигналните станици. 

9. Сигналите што на бродовите од точката 3 на 
оваа наредба им означуваат дека минувањето низ 
каналот е слободно односно забрането, им ги даваат 
две сигнални станици, и тоа: 

1) станицата на 'ртот Јадрија, која се наоѓа на 
северозападната страна од надворешниот влез во 
каналот — на бродови што впловуваат во луката 
Шибеник; 

2) станицата на тврдината св. Ана, која се наоѓа 
над Шибеник — на бродови што испловуваат од лу-
ката Шибеник 

10. Сигналните станици од точката 9 на оваа 
наредба означуваат дали е минувањето низ каналот 
слободно или забрането со следните сигнали, и тоа: 

1) дека минувањето е слободно: 
дење: две црни кугли во вертикална линија 

една над друга; 
ноќе: две зелени светла во вертикална линија 

едно над друго, видливи од сите страни на хоризон-
тот на далечина од најмалку две наутички милји; 

2) дека минувањето е забрането: 
дење: црвен чун со врвот нагоре; 
ноќе: две црвени светла во вертикална линија 

едно над друго, видливи од сите страни, на хори-
зонтот на далечина од најмалку две наутички милји. 

Re се смета дека е пишувањето низ каналот за-
брането и кога на сигналните станици не е истак-
нат никаков сигнал. 

11. Кога брод ќе ја започне пловидбата од ка-
налот (точка 3 став 2), каналот мора да биде затво-
рен за другите бродови. 

12. Редоследот за минување на бродовите низ 
каналот се определува според времето на барањето 
за минување. Предност во редот за минување имаат 
бродови што го веат знамето на Југословенската 
воена морнарица, како и бродови на редовните пру-
ги со обЈавен возен ред, ако ги исполнуваат другите 
услови за впловување во луката односно исплову-
вање од луката. 

13. Бродови до 50 ВНТ заклучно, освен бродо-
вите со теглиште, и чамци мораат да пловат по 
десната страна на каналот. Овие бродови и чамци 
се должни за време на минувањето низ каналот 
да им се тргнуваат од патот на бродовите од точ-
ката 3 на оваа наредба и да ги пропуштаат кога 
влегуваат во каналот односно излегуваат од ка-
налот. 

Ако брод што е должен да бара дозвола за 
впловување во каналот смета дека брод што не 
подлежи на таа обврска или чамец не постапил спо-
ред одредбата од ставот 1 на оваа точка, мора да 
го предупреди на тоа со најмалку четири кратки 
звучни сигнали. 

14. Брод што чека дозвола за минување низ 
каналот не смее да му ја попречува пловидбата 
на брод што впловува или испловува од каналот. 

15. За бродовите на Југословенската воена мор-
нарица што пловат во состав, дозволата за мину-
вање низ каналот ја бара командниот брод, а да-
дената дозвола важи за минување низ каналот на 
целиот состав. 
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16. За време на пловидбата по каналот бродовите 
не смеаат, освен во случаите на нужда или поради 
сигурно маневрирање, да се престигаат еден со 
друг ниту да возат со брзина поголема од 6 -јазли на 
час, односно ниту со толкава брзина ако со таквата 
брзина би создавале бра-нови што би можеле да им 
предизвикаат штета на други пловни објекти во 
каналот. 

17. Рибарски чамци смеат во каналот и него-
вите пристапи да рибарат само со засолнети светла 
за да не им ја попречуваат добрата и слободна вид-
ливост на бродовите што воловуваат или пловат 
по каналот. Ако рибарските чамци со своите светла 
сепак ја попречуваат видливоста во каналот, долж-
ни се на дадениот сигнал од бродот, KOI се состои од 
еден долг звучен сигнал, да ги згаснат светлата за 
рибарење. 

18. Забрането е сидрење во каналот и пред над-
ворешниот влез во каналот, и тоа во просторот о-
граничен со паралелите што минуваат низ светлата 
св. Никола и Роженик, како и со мерлдијаиот што 
минува низ светлото св. Никола и меѓади!анот што 
ја допира кај источната точка на брегот на островот 
Лупен. 

19. Со парична казна до 500 динари ќе се казн.и 
за поморски прекршок: 

1) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице на брод што со бродот ќе вплови во каналот 
или ќе исплови од каналот без дозвола од сигнал-
ната станица (точка 3); 

2) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице на брод што минува низ каналот вон од у-
тврдениот редослед за минување (точка 12); 

3) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице на брод што за време на пловидбата по кана-
лот ќе постапи противно на одредбите од точ. 13 и 
16 на оваа "наредба; ч 

4) водител на рибарски чамец одеосно друго 
одговорно лице што ќе постапи противно на одред-
бата од точката 17 на оваа наредба; 

5) заповедник на брод односно друго одговорно 
лице на брод што сидри брод односно чамец во за-
бранетиот простор (точка 18). 

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за минува-
њето на бродови низ каналот св. Анте пред Ши-
беник („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/56). 

21. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ'1. 

Бр. 1153/67-8 
3 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милија^ Неоричиќ, с. р. 

359 

Врз основа на членот 52 став 1 во врска со чле-
нот 30 од Основниот закон за заштитата при рабо-
тата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојузниот 
секретар за труд издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА МОТОРНИ 
БЕНЗИНИ ЗА ОДМАСТУВАЊЕ, МИЕЊЕ ИЛИ 
ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ И ПРЕДМЕТИ 

ОД ДРУГ МАТЕРИЈАЛ 

1. Моторните бензини, а особено е ти лоцираните 
бензини, не смеат да се употребуваат за одмастува-
ње, миење или чистење на метални делови или 
предмети од друг материјал. 

2. За одменување, миење или чистење на ме-
тални делови или предмети од друг материјал, како 
и при други слични работи, смеат да се употребу-
ваат бензини и други неетилизирани деривати на 
нафта со повисоки граници на дестилација, произ-
ведени според важечките југословенски стандарди, 
и тоа: 

- специјален бензин — — — JUS В.Њ.263 
- специјален бензин - - - JUS В.Њ.271 
- петролеј за осветление - - JUS В.Њ311 
- петролеј за осветление, спе-

цијален - - - - - - JUS В.Њ.312 
- петролеј за мотори — — — JUS В.Њ.320 
- дизел-гориво Д1 - - - - JUS В.Њ.410 
- дизел-гориво Д2 - - - - JUS ВЊ411. 

3. При работите од точката 2 на оваа наредба, 
покрај спроведувањето на соодветните мерки за 
заштита при работата и мерките за заштита про-
тив експлозија односно пожар, се применуваат, по 
правило, херметизација на процесот на одмастува-
ње, миење или чистење на метални делови и пред-
мети од друг материјал. 

Ако при работите на одмастување, миење или 
чистење на метални делови односно предмети од 
друг материјал односно при други слични работи, 
со помош на средствата од точката 2 на оваа наред-
ба од оправдани причини не може да се спроведе 
херметизација на процесот, во просторијата во која 
се вршат такви работи мораат да се преземат след-
ните мерки на заштита при работата: 

1) просторијата мора ефикасно да се проветру-
ва така што концентрацијата на испарувањата во 
неа да не ги надминува допуштените граници про-
пишани со важечките југословенски стандарди за 
максимално допуштени концентрации на штетни 
гасови, пари, магли и прав (MDK); 

2) инсталациите и уредите за електрично освет-
лување и за електромоторен погон во просторијата 
мораат да бидат 'изведени според Прописите за 
електричните постројки на надземни места загро-
зени од експлозивни смеси (Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/67): 

3) лицата што при работата на одмастување, 
миење или чистење на метални делови односно 
предмети од друг материјал се изложени на штетно 
дејство од средствата за одмастување, м,иење или 
чистење, мораат да користат соодветни лични заш-
титни средства (заштитни нараквици, заштитни 
прости лим, маски за доведување свеж воздух и сл). 

4. Лицата што вр-шат работи од точката 2 на 
оваа наредба мораат најмалку еднаш во шест ме-
сеци да се подложат на специјалистички лекарски 
преглед. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за забрана на 
употребата на високооктански бензини за од ма ста-
вање или чистење на метални делови и предмети од 
друг материјал („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65). 

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

Бр. 258/1-9 
15 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар за труд, 
Ристо Џунов, с р. 
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360. 

Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/85, 
49/66 и 5/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Управата за царини на 
СФРЈ, утврдува 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, се определува царинска основица, и тоа: 

^ -Р . Царинска 
g Тарифен основица во 
^ Царинска" "АЗИВ НА ПРОИЗВОДОТ 

1 " Г Г р Г 

1 06.81 Урми, банани, кокосов орев и сл,: 
1) урми kg 
2) банани kg 
3) кокосов орев kg 
4) ананас kg 
5) индиски орев kg 

% 08.02 Агруми: 
1) лимон kg 
2) портокали kg 
3) мандарини kg 

3 ММ Суво грозје , kg 
4 09.61 Кафе: 

1) сурово во зрно kg 
2) пржено ве зрно или мелено kg 

5 09.02 Чај kg 
8 09,03 Мате-чај kg 
7 09.05 Ванила во прачка kg 
8 09,08 Цимет бидова) kg 
9 89.87 Каранфила (цел плод, пупка, дршка и сте-

бленце) kg 
18 М М Мушка тен арев и цут kg 
11 10.06 Ориз: 

I) во лушпа kg 
Ц излупен kg 
3) глазиран или полиран kg 

12 11.84 Кокосово брашно kg 
13 15.81 Свинска маст kg 
14 15,07 Растителни масла: 

1) маслиново масло kg 
2) други kg 

15 15.12 Растителн-а маст kg 
16 15.13 Маргарин kg 
17 16.02 Конзерви од месо kg 
16 16,04 Кавијар (ајвар) kg 
I t 17.01 Шеќер од шеќерна репа и шеќерна трска: 

1) рафини,ран kg 
2) кандиран kg 

20 17.04 Производи од шеќер без какао: 
1) карамели kg 
2) гуми за џвакање kg 
3) дражеи kg 
4) фондани, како и разни марципаии од ба-

дем, орев, лешник и сл. kg 
21 И М Чоколада kg 

4,00 
3,00 
4,00 
5,00 

12,00 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

15,00 
20.00 
25,00 
9,00 

200,00 
20,00 

30,00 
45,00 

1,50 
2,00 
2,50 
7,00 
3,50 

6,00 
4,00 
3,50 
4,00 

15,00 
250,00 

2,00 
2,50 

6,00 
100,00 

5,00 

7,00 
11,00 
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22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 

42 

19.02 Производи од брашно, скроб или екстракт 
од слад со додаток на какао до 500/о по 
тежина или не, за исхрана на деца или за 
диетална исхрана или за кулинарски цели: 
1) за исхрана на деца: 

а) без какао 
б) со какао 

2) друго: 
а) без какао 
б) со какао 

20.01 Зеленчук и овошје, приготвени или кон-
зервирани во. оцет или оцетна киселина, со 
или без шеќер, па и со додаток на сол, за-
чини или синап 

20 02 Маслинки 
20.05 Џемови, овошни желен, мармелади, добиени 

со варење, со или без додаток на шеќер: 
1) со додаток на шеќер 
2) без додаток на шеќер 

20.06 Овошје приготвено или конзервирано на 
друг начин, со или без додаток на шеќер 
или алкохол 

20.07 Сокови од овошје (вклучувајќи ја и ши-
рата од грозје) и сокови од зеленчук, не-
превриеии , без додаток на алкохол, со или 
без додаток на шеќер: 
1) димонов сок 
2) сокови од друго јужно овошје 
3) сокови од овошје и зеленчук 

21.02 Екстракти или есенции од кафе. чај или 
мате-чај 

21.05 Приготвени СЈ^ПИ И чорби, во течна или 
цврста состојба или во вид на прав 

22.01 Минерални вода 
22 03 Пиво 
22.05 Вино од свежо грозје: 

1) шампањ 
2) дезертни вина 
3) други вина 

22.06 Вермут и други вина од свежо грозје, за-
чинети со ароматични екстракти: 
1) вермут 
2) разни ароматични вина 

22.09 1) Виски 
2) Коњак 
3) Рум 
4) Ликери 

24.02 Тутун преработен: 
1) пури и цигари 
2) тутун за луле 

25.23 Портланд цемент 
27.10 1) Масло за подмачкување: 

а) за мотори 
б) за менувачи и запчаници 
в) за хидраулични кочници за автомо-

били 
2) масло за горење 
Кана за коса во прав 
Анилински бои 

32.04 
32 05 
32 07 
32 09 

32.13 

Бронзени бои 
1) Лакови за автомобили 
2) Маслени бои за автомобили 
Мастила и тушеви за пишување и цртање: 
1) мастила: 

а) за хемиски моливи 
б) други 

2i) тушеви 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 

kg 
kg 
kg 

kg 

kg 
lit 
lit 

lit 
lit 
lit 

lit 
lit 
lit 
lit 
lit 
lit 

kg 
kg 
kg 

lit 
lit 

lit 
lit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
lit 
lit 

1,50 
4.00 

4,00 
6,00 

3,00 
6,00 

4,50 
3,00 

3,00 

5,00 
4,00 
3,50 

,110,00 

10,00 
1,00 
2,00 

30,00 
5,00 
3,00 

10,00 
6,00 

30,00 
35,00 
20,00 
20,00 

80,00 
40,00 

0,20 

8,00 
10,00 

15,00 
0,50 

30,00 
150,00 
20,00 
30,00 
10,00 

50,00 
15,00 
30,00 
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45 

46 
47 

34.01 

34.02 
34.05 

43 33 01 Синтетичнц миризливи материи и концен-
трати, што се состојат од вистински етерич-
ни масла, миризливи материи и фиксатери 

44 33.06 Парфимериски, козметички и тоалетни пре-
парати 
1) парфеми 
2) колонски води и сл. 
3) препарати за одржување и нега на ко-

жата. освен прашокот за деца 
4) ружеви за усни 
5) лакови за нокти 
6) пасти и други средства за нега на за-

бите 
7) кремови и слични средства за употреба 

по бричење 
Сапуни: 
1) тоалетни 
2) медицински 
3) за бричење 
4) за перење 
Детерџенти 
Политури и кремови за обувки, за мебел 
и подови, средства за полирање метали, 
прашоци за чистење и слични препарати: 
1) коемови за обувки 
2) полир-пасти за мебел и автомобили 
3) масти за подови 

48 36.07 КременЧиња за запалки 
49 37.02 Филмови во ленти — ролни, осетливи на 

светлина, неексионирани, дупчени или не: 
1) сметани филмови за едно вложување во 

фото-апарати: 
а) филм 4X6,5 cm: 

1) црно-бел 
2) колор 

б) филм 6X9 cm: 
1) црно-бел 
2) колор 

в) тесен филм 35 mm (36 снимки): 
1) црно-бел 
2) колор 

2) филмови во ленти — ролни: 
а) до заклучно 8 mm широчина (до 8 m 

должина): 
1) црно-бели 
2) колор 

б) над 8 mm широчина: 
1) црно-бели 
2) колор 

в) над 16 до 35 mm широчина: 
1) црно-бели 
2) колор 

37.03 Хартија, картон и ткаенини осетливи на 
светлина, неекспонирани или експонирани. 
но неразвиени: 
1) фото-хартита, црно-бела 
2) фото-хартита, колор 

39 02 Полиетилен во прав 
39.03 Целофан 
39 07 Изработки од материјалот од тар. бр. 39.01 

до заклучно 39.06: 
1) облека 
2) друго 

40 06 Гумена сурова маса за протектирање ав-
тогуми 

40.11 Гуми за тркала од сите видови: 
1) внатрешни гуми 
2) надворешни гуми 
3) полуполни гуми (со или без комори) 

50 

51 
52 
53 

54 

55 

kg 

kg 
?it 

kg 
парче 
парче 

kg 

kg 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 
kg 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

m 
m 

m 
m 

m8 

kg 
kg 

kg 
kg 

800,00 

100,00 
40,00 

70,00 
15,00 
7,00 

20,00 

30,00 

10,00 
8,00 

12,00 
4,00 

10,00 

10,00 
20,00 

8,00 
500,00 

k g . 

kg 
kg 
kg 

3,00 
10,00 

5,00 
20,00 

7,50 
25,00 

15,00 
40,00 

0,70 
1,50 

1Д0 
1,60 

12,00 
80 00 

5.00 
20,00 

60,00 
40,00 

8,00 

15,00 
20,00 
25,00 
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56 

57 

58 

59 

40.12 

40.13 

40.14 

42.02 

60 42.03 

61 

62 

63 

64 
65 

66 

67 

43.02 

43.03 

48.07 

48.11 
48.21 

50 07 

50.09 

Хигиенски и фармацевтски предмети (вклу-
чувајќи ги и цуцлите) од нестврднат (мек) 
вулканизиран каучук 
Предмети на облека и прибор за облека 
(вклучувани ги и нараквиците) за сите це-
ли. од нестврднат (мек) вулканизиран кау-
чук 
Други изработки од нестврднат (мек) вул-
канизиран каучук 
Предмети потребни за патниците (на при-
мер: трпенови, кофери за облека кутии за 
шапки, патни торби, раници итн.): 
1) од природна кожа: 

а) кофери 
б) чанти и слично 
в) торби и слично 

2) од вештачка или регенериран кожа: 
а) кофери 
б) чанти и слично 
в) торби и слично 

3) од пластични материи во листови: 
а) кофери 
б) чанти и слично 
в) торби и слично 

4) од вулканизирани влакна или картов: 
а) кофери 
б) чанти и слично 
в) торби и слично 

5) од текстилни ткаенини' 
а) кофери 
б) чанти и слично 
в) торби и слично 

Предмети за облекување и прибор за обле-
ка од природна или пресувана кожа: 
1) од природна кожа: 

а) палта и мантили: 
1) од мазна 
2) од вел̂ у ризирана 

б) јакни: 
1) од мазна 
2) од вел\физирана 

в) нараквици: 
1) машки 
2) женски 

г) друго 
2) од пресувана кожа: 

а) палта и мантили 
б) јакни 
в) друго 

Отпадоци од крзно: 
1) од прости и вештачки крзна 
2) од фини крзна 
Предмети од крзно (крзно сработено или 
конфекционирано): 
1) од прости и вештачки крзна 
2) од фини крзна 
Хартија обложена со боја или со печатени 
шари (шагрен, сјајна, шарена, украсна) 
Тапети од хартија 
Други изработки од хартија: 
1) сервиети од хартија 
2) чаши, па и парафинирани, од хартија 
Предиво од свила пригодено за продажба 
на мало 
Ткаенини од свила или шап-свила: 
1) ретки ткаенини (муслин, гропадни, воал, 
газа, етамин и сл.) 
2) чести ткаенини 

kg 

kg 

kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

парче 
парче 

парче 
парче 

чифт 
чифт 
kg 

парче 
парче 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 

kg 
kg 

50,00 

50,00 

45,00 

100,00 
150,00 
100,00 

80,00 
100.00 
80,00 

30,00 
50,00 
40,00 

20,00 
30,00 
25,00 

40,00 
70,00 
50,00 

500,00 
600,00 

300,00 
350,00 

50,00 
40,00 

150,00 

400,00 
200,00 
100,00 

80,00 
400,00 

300,00 
1.000,00 

20.00 
25,00 

15,00 
12,00 

150,00 

250,00 
200,00 
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I 2 3 4 5 

68 50.10 Ткаенини од бурет свила kg 120,00 
G9 51.03 Предиво од вештачки или синтетички влак-

на (бескрајни) пригодено за продажба на 
мало kg 50.00 

70 51.04 Ткаенини од вештачки или ^ синтетички 
влакна (бескрајни) вклучувајќи ги и тка-
енините од монофил или од должици од 
тар. бр. 51.01 или 51.02: 
1) од синтетички влакна kg 110,00 
2) од вештачки влакна 

(ацетат, paiOH и сл.) kg 80,00 
71 52 01 Метализирано предиво kg 180,00 
72 52.02 Ткаенини од метални нишки или од мета-

лизирано предиво што се употребуваат за 
изработка на предмети за облекување, како 
и ткаенини за мебел или слично kg 200,00 

73 53.10 Предиво од фина волна, пригодено за про-
дажба на мало kg 80,00 

74 53.11 Ткаенини од волна и фина длака: 
1) за ќебиња — покривки kg 70,00 
2) за други цели. 

а) од волнено влечено (штрајхгарн) пре-
диво што содржи над 500 е волна, ка-
ко и во мешавина со предива од дру-
ги текстилни материјали, освен вол-
нено чешлано предиво kg 80,00 

б) од волнено чешлано (камгарн) преди-
во што содржи над 500/о волна, како 
и во мешавина со предива од други 
текстилни материјали освен волнено 
влачено предиво kg 150,00 

в) од волнено влачено (штрајхгарн) и 
чешлано (камгарн) предиво што со-
држи 50% волна (полукамгарн) kg 100,00 

75 53.12 Ткаенини од груба длака, освен длаката од 
грива и од опашката kg 50,00 

76 53.13 Ткаенини од длака од грива и опашка kg 40,00 
77 54.05 Ткаенини од лен или од рамиза kg 30,00 
78 55.06 Предиво од памук пригодено за продажба 

на мало: 
1) конец: 

а) за вез kg 70,00 
б) друг kg 60,00 

2) друго kg 45,00 
79 55,07 Ткаенини од памук врзувани во гази kg 50,00 
80 55.08 Ткаенини од памук, букле, вид фротирни 

ткаенини kg 40,00 
81 55.09 Други ткаенини од памук: 

1) за ќебиња, покривки kg 30,00 
2) за други цели kg 40,00 

82 56.07 Ткаенини од вештачки или синтетички 
влакна (испрекинати или од отпадоци): 
1) од синтетички влакна kg 110,00 
2) од вештачки влакна kg 80,00 

83 58.01 Теписи, прекривки и простирки со јазли, 
изработени со врзување или обвивање (кон-
фекцпонирани или не): 1) со јазли врзани со рака ш ѕ 180,00 
2) со јазли врзани со машина т 2 100,00 

84 58 04 Плиш и сомот (со расечен или нерасечен 
флор) и ткаенини од гасеничаво предиво, 
освен букле-ткаенините од памук вид фро-
тирни ткаенини од тар. бр. 55.08 и ткае-
нини од тар. бр. 58 05: 
1) од памук kg 40,00 
2) од свила kg 200,00 
3) од волна kg 100,00 
4) од синтетички влакна kg ' 110,00 
5) од вештачки влакна kg 80,00 
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85 58 07 Гасеничаво предиво — жанила, тантелесто 
предиво — увртено предиво (освен метали^ 
зираното предиво од тар. бр. 52.01 и танте-
лесто-увртеното предиво од длака од грива 
и опашка) kg 90,00 

86 58.08 Тил и други мрежести ткаенини (освен пле-
тените, ткаените или хеклуваните ткаени-
ни), мазни kg 100,00 

87 58.09 Тантела' 
1) рачно изработени kg 210,00 
2) машински изработени kg 130,00 

88 58.10 Везови во парчиња, во ленти или мотиви kg 170,00 
89 59 05 Мрежи за риболов (без метални делови): 

1) од синтетички влакна kg 160,00 
2) од памук kg 60,00 

90 59 08 Текстилни ткаенини импрегнирани или об-
ложени со препарати од деривати на целу-
лоза или од други вештачки пластични ма-
терии kg' 30,00 

91 59 09 Текстилни ткаенини обложени или импре-
гнирани со масло или препарати врз база 
на сушливи масла kg 20,00 

92 59.10 , Линолеум и материјали приготвени на тек-
стилна основа на сличен начин како лино-
леум, сечени во облици или не ш1 20,00 

93 59.11 Каучукувани текстилни ткаенини, освен 
плетени и хеклувани стоки обложени со 
каучук kg 30,00 

94 59.13 Ткаенини и ленти (освен плетените и хек-
луваните) еластични, изработени од тек-
стилни материи врзани со каучукови жици kg 50,00 

95 60.01 Плетени и хеклувани метражни стоки, не-
еластични и некаучукувани: 
1) од природна свила kg 200.00 
2) од памук kg 40,00 
3) од волна kg 100,00 
4) од синтетични влакна kg 110,00 
5) од вештачки влакна kg 80,00 

96 60 02 Нараквици од сите видови, плетени или 
хеклувани, нееластични и некаучукувани: 
1) од памук чифт 8,00 
2) од волна чифт " 20,00 
3) од синтетички влакна чифт 12,00 

97 60.03 Чорапи, долни чорапи, сокип, чорапи за 
членови, доколеници и сл., плетени или 
хеклувани нееластични и некау чуну вани: 
1) од природна свила чифт 30,00 
2) од памук чмфт 5.00 
3) од синтетички влакна: 

а) женски чифт 8.00 
б) машки чнфт 5,00 
в) детски чифт 3 00 

4) од волна чмфт 5,00 
98 60 04 Долна рубелина и облека плетена или хек-

лувана, нееластична и некаучукувана: 
1) од природна свила kg 250,00 
2) од памук kg 70 00 
3) од волна и фина животинска длака kg 120 QO 
4) од синтетички влакна kg 200,00 
5) од вештачки влакна kg 100,00 
6) од друг текстилен материјал kg 100,00 

99 60.05 Горна облека и други предмети плетени или 
хеклувани. нееластични и некаучукуваии: 
1) од природна свила kg 250,00 
2) од памук kg 100.00 
3) од волна и фина животинска длака kg 150,00 
4) од синтетички влакна kg 200.00 
5) од вештачки влакна kg 120,00 
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100 61 01 Горна облека за1! возрасни мажи: 
1) машка облека од волнена ткаенина чифт 
2) машко сако од волнена ткаенина парче 
3) машки панталони од волнена ткаенина парче 
4) машка облека од памучна и цел-ткаенина чифт 
5) машко сако од памучна и цел-ткаенина парче 
6) машки панталони од памучна и цел-тка-

енина парче 
7) машка облека од синтетична ткаенина чифт 
8) машко сако од синтетичка ткаенина парче 
9) машки панталони од синтетичка ткае-

нина парче 
10) машко зимско волнено палто парче 
11) машки мантили од синтетична ткаенина: 

, а) шушкавци парче 
б) други парче 

12) машки мантили од други материјали. 
без влошка парче 

13) машки виндјакни од сите видови ткае-
нини, без влошка парче 

101 61.02 Горна облека за жени, моми и деца: 
1) фустани: 

а) од памучна и цел-ткаенина kg 
б) од волнена ткаенина kg 
в) од природна свила kg 
г) од синтетични ткаенини kg 

2) женски здолници: 
а) од памучни и цел-ткаенини kg 
б) од волнени ткаенини kg 
в) од синтетични ткаенини kg 

3) женски блузи: 
а) од памучна и цел-ткаенина парче 
б) свилени и од синтетична ткаенина парче 

4) женски палта — волнени парче 
5) женски мантили од синтетична материја: 

а) шушкавци парче 
б) други парче 

6) женски мантили од друг материјал, без влошка парче 
7) женски костими (комплет): 

а) од волнена ткаенина парче 
б) од синтетичка ткаенина парче 

8) детска облека: 
а) од памучна ткаенина kg 
б)- друга kg 

102 61.03 и Долна облека и облека за возразни мажи, 
61.04 жени, моми, возрасни деца и деца: 

1) од памучна и цел-ткаенина kg 
2) од волнена ткаенина kg 
3) од природна свила kg 
4) од синтетични влакна kg 

61.05 Шамивчиња за џеб . парче 
61.06 Шалови и шамии: 

1) од природна свила парче 
2) од памук парче 
3) од волна парче 
4) од синтетички или вештачки материи парче 

61.07 Кравати: 
1) од природна свила . парче 
2) од памук парче 
3) од волна парче 
4) од синтетички или вештачки материи парче 

61.09 Мид ери: 
1) корсет парче 
2) обични парче 

103 
104 

105 

106 

400,00 
200,00 
120,00 
200,00 
100,00 

50,00 
300,00 
160,00 

100,00 
400,00 

60,00 
150,00 

250,00 

120,00 

100,00 
150,00 
280,00 
200,00 

100,00 
150,00 
200,00 

25,00 
50,00 

350,00 

60,00 
120,00 

200,00 

300,00 
150,00 

30,00 
50,00 

80,00 
150,00 
250,00 
200,00 

2,00 

30,00 
6,00 

15,00 
8,00 

25,00 
5,00 
8,00 

15,00 

100,00 
50,00 
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107 62.02 

108 

109 

110 

111 

112 
113 ' 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

62.04 

63.01 

64.02 

66.01 

69.07 
09.08 

69.10 

69.11 

69.12 

69.13 

69.14 

70.04 

Креветска рубелина, трпезна рубелина, то-
алетна рубелина и рубелина за КУЈНИ, з а -
веси и други предмети за внатрешно суре-
дување' 
1) ч а о ш а ф и : 

а) јоргански 
б) креветски 

2) кадафи 
3) пешкири 
4) прекривки за кревет: 

а) за еден кревет 
б) за два кревета 

Шатори и други предмети за логорување: 
1) шатори 
2) пнеуматски душеци 
Употребувани предмети за облекување и 
обувки 
Обувки со ѓонови од природна или пресу-
вана кожа, обувки (освен оние од тар. бо. 
64.01) со ѓонови од каучук или од вештачки 
пластични материи: 
1) машки 
2) женски 
3) детски 
Чадори и сонцобрани: 
1) од свила: 

а) машки 
б) женски 

2) од синтетички влакна (најлон): 
а) машки 
б) женски 

3) на расклопување — сложливи: 
а) машки 
б) женски 

Плочи за подови неглеѓосани и неглазирани 
Плочи за подови, плочи за огништа и к а -
мини и плочи за обложување ѕидови, гле-
ѓосани или глазирани: 
1) бели 
2) во боја 
Сливници, лавабои, бидеи. клозетски шолји, 
писоари, кади за бањи и слични санитар-
ни предмети 
Садови и други предмети што се употре-
буваат во домаќинството или за тоалетни це-
ли од порцелан: 
1) едаобојни 
2) повеќебојни 
Садови и други предмети што се употребу-
ваат во домаќинството или за тоалетни це-
ли, од други видови керамика: 
1) еднобојни 
2) повеќебојни 
Фигури и други украсни предмети и пред-
мети за лично украсување од керамички 
материјал; предмети за мебел: 
1) од порцелан 
2) од друг керамички материјал 
Други изработки од керамички материјал: 
1) од порцелан 
2) од фајанс 
3) од друг керамички материјал 
Стакло за прозорци, леано или валано, во 
плочи или листови, во квадратна или пра-
воаголна форма: 
1) од 2 mm дебелина 
2) над 2 до 3 mm дебелина 
3) над 3 mm дебелина 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

k g 
kg 

kg 

чифт 
чифт 
чифт 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
kg 

kg 

kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

m 8 

Ша 
m 1 

40,00 
20,00 
10,00 
50,00 

120,00 
200,00 

50,00 
50,00 

60,00 

70,00 
60,00 
30,00 

40,00 
30,00 

45,00 
40,00 

90,00 
80,00 
4,00 

6,00 
8,00 

5,00 

15,00 
30,00 

10,00 
20,00 

110,00 
30,00 

9,00 
6,00 
4,00 

50,00 
15,00 
30,00 
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123 70.19 

124 70.21 
125 71.12 

126 71.16 
127 73.36 

120 70.10 Шишиња оплетени, шишиња флакони, бо-
кали, лонци и цевести контенери и други 
слични контенери за транспорт и пакување 
стоки од стакло, затки, капаци и други зат-
ворачи од стакло 

121 70.12 Внатрешни стакла за термос-шишиња: 
1) со зафатнина до 1/2 литар 
2) со зафатнина над 1/2 до 3/4 литар 
3) со зафатнина над 3/4 до 1 литар 

122 70.13 Изработки од стакло (освен предметите што 
спаѓаат во тар. бр. 70.19) што се употребу-
ваат за на маса, кујна, тоалет канцеларии, 
за внатрешна декорација и сл.: 
1) предмети од кристал 
2) огноотпорно стакло 
3) шупливо стакло 
Перли од стакло, имитации на бисер и ска-
поцени и полускапоцени камења и слични 
предмети од стакло 
Сифон-шишиња за приготвување сода-вода 
Јувелирски предмети и нивни делови од 
злато 
Имитации на накит (лажен накит) 
1) Печки: 

а) на цврсти горива: 
1) со капацитет на греење до 60 т 8 : 

а) обични 
б) со автоматски регулатор на топ-

лината 
2) со капацитет на греење над 60 до 

90 т ѕ : 
а) обични 
б) со автоматски регулатор на топ-

лината 
3) со капацитет на греење над 90 т 1 : 

а) обични 
б) со автоматски регулатор на топ-

лината 
б) на течни горива: 

1) до 5.000 kcal 
2) над 5.000 до 7.500 kcal: 

а) без провидно огниште 
б) со провидно огниште 

3) над 7.500 до 9.000 kcal: 
а) без провидно огниште 
б) со провидно огниште 

2) Шпорети: 
а) на течни горива од 5.000 kcal 
б) на гас: 

1) со два пламена 
2) со три пламена 
3) со четири пламена 

3) Плински решоа 
4) Плински бојлери — проточни: 

а) до 5 литра во минута 
б) од 5 до 10 л итра во минута 
в) од 10 до 15 литра во минута 

5) Плински греалки, комплет 
128 73.37 Печки за централно или етажно греење, со 

вградени котли или друг систем за загре-
вање вода, без додатна опрема за разведу-
вале топлина: 
1) до 13.500 kcal 
2) над 13.500 до 17.000 kcal 
3) над 17.000 до 20.500 kcal 
4) над 20.500 до 22.000 kcal 
5) над 22 ООО до 24.000 kcal 
6) над 24 ООО до 25 ООО kcal 
7) над 25.000 до 27.000 kcal 

kg 

парче 
парче 
парче 

kg 
kg 
kg 

kg 
парче 

gr 
kg 

парче 

парче 

парче 

парче 

парче 

парче 

парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 
парче 
пламен 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

4,50 

3,00 
4,00 
5,00 

100,00 
30,00 
10,00 

250,00 
50,00 

30,00 
400,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

700,00 

1.000,00 

500,00 

600,00 
700,00 

750,00 
850,00 

800,00 

450,00 
600,00 
700,00 
30,00 

300,00 
400,00 
500,00 
500,00 

2.400,00 
2.600,00 
2.800,00 
2.950,00 
3.100,00 
3.300,00 
3.700,00 
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8) над 27.000 до 30.000 kcal 
9) над 30.000 до 31.000 kcal 
10) над 31.000 до 32.000 kcal 
11) над 32.000 до 33.000 kcal 
12) над 33.000 до 37.000 kcal 
13) над 37.000 до 40.000 kcal 
14) над 40.000 до 42.000 kcal 
15) над 42.000 до 46.000 kcal 
16) над 46.000 до 47.000 kcal 
17) над 47.000 до 52.000 kcal 
18) над 52.000 до 54.000 kcal 
19) над 54.000 до 56.000 kcal 
20) над 56.000 до 58.000 kcal 
21) над 58.000 до 60.000 kcal 
22) над 60.000 до 61.000 kcal 
23) над 61.000 до 68.000 kcal 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

4.100,00 
4.200,00 
4.300,00 
4.400,00 
4.800,00 
5.000,00 
5.200,00 
5.600,00 
5.700,00 
6.200,00 
6.400,00 
6.600,00 
6,800,00 
7.000,00 
7.100,00 
7.800,00 

Забелешка: 
За следната опрема што се вградува во у-
ред за централно односно етажно греење 
царинската основица се зголемува, и тоа за; 

129 73.38 

130 
131 
132 
133 

134 

135 

73.39 
76.15 
78.05 
82.06 

82.08 

82.11 

136 82.12 

1) бојлер: 
а) од ,125 литра парче 2.000,00 
б) од 150 литра парче 2,250,00 
в) од 175 литра парче 2 500,00 
г) од 220 литра парче 3:900,00 

2) за пумпа за вода парче 800,00 
3) термостат за котел парче 150,60 
4) горилник (атомизер) парче 2.500,00 
Предмети што обично се употребуваат во 
домаќинството и предмети за хигиена; 
1) садови емајлирани: 

а) од 1/4 литар парче 2,80 
б) од 1/2 литар парче 3,50 
в) од 3/4 литар парче 4,80 
г) од 1 литар парче 5,60 
д) од 1,1/2 литар парче 6,60 
ѓ) од 2 л итра парче 7,80 
е) од 2,1/2 л итра парче 8,80 
ж) од 3 литра парче 9,70 
з) од 3,1/2 литра парче 10,50 
ѕ) од 4 литра парче 11,60 
и) од 5 л итра парче 13,00 
i) од 7 литра парче 15,60 
К) друго kg 11,00 

2) садови поцинкувани kg 7,00 
3) кади за бања од железо или челик kg 6,00 
Жица за паркет kg 10,00 
Садови од алуминиум kg 20,00 
Цевки оловни kg 4,50 
Ножеви за косачки: 
1) на запрежна влеча коса (ред) 50,00 
2) на тракторска влеча коса (ред) 60,00 
Машини за мелење и пасирање: 
1) за мелење месо парче 20,00 
2) за мелење афион парче 10,00 
3) за мелење ореви парче 10,00 
4) за пасирање домати парче 10,00 
Апарати за бричење и нивни сечила -
ножиња, бричеви и нивни сечила: 
1) апарати за бричење парче 10,00 
2) ножеви-жилети: 

а) обични парче 0,40 
б) долготрајни парче 1,00 

3) бричеви парче 20,00 
4) апарати за острење жилети парче 15,00 
Ножици: 
а) за домаќинство парче 8,00 
б) за шивачи парче 25,00 
в) за фризери парче 10,00 
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137 
138 

82.13 
84.06 

Машини за стрижење неелектрични 
Мотори за чамци: 

парче 30,00 

139 84.15 

140 

141 

142 84.21 

143 84.24 

84.19 

84.20 

1) стабилни - дизел (без оска и пропелер)' 
а) до 3 КЅ 
б) над 3 до 4,5 КЅ 
в ј над 4,5 до 7 КЅ 
г) над 7 до 10 К Ѕ 
д) над 10 до 13 КЅ 
ѓ) над 13 до 17 КЅ 
е) над 17 до 20 К Ѕ 
ж) над 20 до 23 КЅ 
з) над 23 КЅ 

Забелешка: 
За бензински мотори царинската основица 
се намалува за 10% 
За мотори без уреди за редукција царин-
ската основица се намалува за 
2) подвижни: 

d) до 6,5 КЅ 
б) над 6,5 до 10 КЅ 
в) над 10 до 15 КЅ 
г) над 15 до 20 КЅ 
д) над 20 до 25 КЅ 
ѓ) над 25 до 30 КЅ 
e) над 30 КЅ 

1) Ладилници-фрижидери: 
а) за домаќинство1: 

1) компресиони: 
а) од 55 литра 
б) од 65 литра 
в) други 

2) апсорпциони 
б) за угостителството: 

1) од 300 до 1000 литра 
2) над 1000 литра 

2) Конзерватори за смрзнување (разладни 
витрини): 
а) од 110 л итра 
Q од 190 л итра 
В) од 250 литра 
р) од 300 литра 
д) од 400 литра 
ѓ) од 500 литра 

Машини за миење садови; 
1) за 6 лица 
2) за 8 лица 
3) за 12 лица 
Ваги: 
1) ваги за домаќинство до 10 kg 
2) ваги за бања 
Прскалки за лозја или овоштарници: 
1) носени (грбди): 

а) рачни 
б) со мотор до 3 КЅ 

2) превозни (влечни): 
а) без мотор 
б) со мотор,: 

1) од 100 литра 
2) од 200 литра 

1) Плугови: 
а) запрежни: 

1) еднобраздни 
2) двобраздни 

б) тракторски: 
I) за трактори до 15 К Ѕ: 

а) еднобраздни 
б) двобраздни 
в) трибраздни 

КЅ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 

к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 

парче 
парче 
lit 
lit 

lit 
lit 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

1.20ОД0 
1.000,00 

900,00 
800,00 
750,00 
700,00 
650,00 
600,00 
550,00 

400,00 
350,00 
300,00 
270,00 
250,00 
230,00 
220,00 

500,00 
550,00 

8,00 
9,00 

7,50 
9,50 

1.550,00 
2.000,00 
2.100.00 
2.400,00 
3.400,00 
4.200,00 

2.000,00 
2.500.00 
3.000,00 

40,00 
90,00 

200,00 
1.400,00 

600,00 

2.200,00 
2.500,00 

300,00 
400,00 

500.00 
000.00 
750.00 
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144 64.25 

145 84.26 

146 84.27 

1) обични парче 1.500,00 
2) свртувачи парче 3.000,00 

б) двобраздни: 
1) обични парче 2.000,00 
2) свртувачи парче 5.000,00 

в) трибраздни — обични парче 3.000,00 
2) Брани: 

а) запрежни парче 300,00 
б) тракторски v парче 1.000,00 

3) Копачки: 
а) запрежни парче 300,00 
б) тракторски: 

1) едноредни парче 700,00 
2) дворедни парче 1.000,00 
3) триредни парче 1.200,00 

в) Самоодни КЅ 1.000,00 
1) Самоврзачки: 

а) запрежни парче 4,000,00 
б) тракторски парче 5.500,00 
в) Самоодни парче 8.000,00 

2) Косачки: 
а) запрежни парче 3.000,00 
б) тракторски: 

1) за трактори до 15 КЅ парче 2.200,00 
2) за трактори над 15 КЅ парче 2.800,00 

Ѕ) Вршалки: 
а) со тапан до 50 cm: 

1) без електромотор парче 6.000,00 
20 со вграден електромотор парче 7.000,00 

б) со тапан над 50 до 90 cm: 
1) без електромотор парче 7.500,00 
2) со вграден електромотор парче 9.000,00 

в) со тапан над 90 cm: 
1) без електромотор парче 10.000,00 
2) со вграден електромотор парче 11.000,00 

4) Гребла и превртувачи за сено: 
а) гребла: 

1) запрежни парче 800,00 
2) други: 

а) тракторски, во широчина од 
1,30 m парче 3.500,00 

б) тракторски, во широчина од 2 m парче 5.000,00 
в) приклучок за самоодна косачка, 

во широчина од 1,30 m парче 1.500,00 
б) Превртувачи за сено: 

1) запрежни парче 1.200,00 
2) други: 

3.000,00 а) тракторски парче 3.000,00 
б) приклучок за самоодна носачка парче 2.000,00 

5) Машини за вадење компир: 
а) запрежни парче 1.000,00 
б) тракторски: 

1.800,00 1) за трактор до 15 КЅ парче 1.800,00 
2) за трактор над 15 КЅ парче 3.000,00 

Апарати за молзење крави: 
1) за 2 крави парче 2.000,00 
2) за 4 крави парче 2.500,00 
3) за 6 крави парче 3.000,00 
Гмечалки и преси: 

а 

1) гмечалки: 
а) механички (рачни) парче 500,00 
б) со електромотор од 1 КЅ парче 850,00 

2) преси: 
а) механички (рачни): 

1) стоечки за 50 kg полнење парче еоо,оо 
2) лежечки за 150 kg полнење парче 1.300,00 
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по 1 kg сува 
рубелина 200,00 

250,00 
и 280,00 

1 2 3 4^ 5 

147 84.28 Сламорежачки — сечачки: 
1) рачни парче 1.000,00 
2) со електромотор: 

а) со елеватор парче 4.000,00 
б) без елеватор парче 3.000,00 

148 84.37 1) Машини за плетење: 
а) за рамно плетење: 

1) ед поред ни парче 1.200,00 
2) дворедни парче 2.000,00 

б) за кружно плетење (360 игли) парче 2.500,00 
2) Машини за крпење чорапи парче 500,00 

Забелешка: 
За вграден електромотор царинската осно-
вица се зголемува за 600,00 динари 

149 84.40 Машини за перење рубелина, комбинирани 
или не, за домаќинство: 
1) обични, без центрифуга 

2) обични, со центрифуга 
3) полуавтоматски, со центрифуги 
4) автоматски: 

а) термостатични (немаат претперење) и 300,00 
б) до 12 програми и со центрифуга (и-

маат претперење и перење) и 400,00 
в) со повеќе од 12 програми и со центри-

фуга (имаат претперење и перење): 
1) до 5 kg рубелина и 500,00 
2) над 5 kg рубелина п 550,00 

г) super dry (имаат претперење, перење 
и сушење) и 700,00 

150 84.41 Машини за шиење за домаќинство: 
1) со ножен погон: 

а) кабинет парче 900,00 
б) други парче 700,00 
в) глава парче 550,00 

2) со електричен погон: 
а) право линиски: 

1) кабинет парче 1.300,00 
2) други парче 1.000,00 
3) глава парче 800,00 

б) цик-цак: 
1) кабинет парче 1.500,00 
2) други парче 1.300,00 
3) глава парче 1.100,00 

в) автоматски цик-цак: 
1) кабинет парче 1.800,00 
2) други парче 1.600,00 
3) глава парче 1.400,00 151 84.49 Верижни пили за рачна употреба со вгра-

ден неелектричен мотор: 
1) со јачина од 3,5 К Ѕ парче 1.500,00 
2) со јачина од 4 КЅ парче 1.800,00 
3) со јачина од 5 КЅ парче 2.300,00 
4) со јачина од 6 КЅ парче 2.800,00 

152 84.51 Пишувачки портабл машини' 
1) до 4 kg нето-тежина (без куфер) парче 500,00 
2) над 4 до 5 kg нето-тезќина (без куфер) парче 600,00 
3) над 5 до 6 kg нето-тежина (без куфер) парче 800,00 
4) над 6 до 7 kg нето-тежина (без куфер) парче 1.000,00 

153 84.56 Мешалки за бетон: 
1) до 75 литра парче 900,00 
2) над 75 до 100 л итра парче 1.400,00 
3) над 100 до 150 литра парче 2.200,00 
4) над 150 до 200 литра парче 3.200,Ofr 
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154 

155 

156 

84.63 

84.65 

85.01 

157 85.06 

158 

159 

160 

Забелешка: 
За вградени мотори царинската основица 
се зголемува за: 
1) електромотор 550,00 дин. 
2) бензински мотор 800,00 дин. 
3) дизел-мотор 900,00 дин. 
За уред за дигање бетон до 350 kg царин-
ската основица се зголемува за 1.500,00 ди-
нари. 
Оски за пренесување сила за стабилни мо-
тори за чамци: 

85.07 

85.10 

85.12 

1) од 3 до 6 КЅ парче 700,00 
2) над 6 до 8 КЅ парче 1.000,00 
3) над 8 до 11 КЅ парче 1.1С0,00 
4) над И до 16 КЅ парче 1.500,00 
Пропелери за стабилни мотори за чамци: 
1) од 3 до 6 КЅ парче 375,00 
2) над 6 до 8 КЅ парче 500,00 
3) над 8 до 11 КЅ парче 565,00 
4) над 11 до 16 КЅ парче 625,00 
1) Стабилизатори за телевизори парче 150,00 
2) Електромотори: 

а) од 1/4 КЅ (0,20 kW) парче 400,00 
б) од 1/2 КЅ (0,40 kW) парче 500,00 
в) од 1 КЅ (0,75 kW) парче 600,00 
г) од 1,1/2 КЅ (0,95 kW) парче 700,00 
д) од 2 КЅ (1,50 kW) парче 900,00 
ѓ) од 3 КЅ (1,90 kW) парче 1.100,00 
е) од 4 КЅ (3 kW) парче 1.300,00 
ж) од 5 КЅ (3,40 kW) парче 1.500,00 

Електрични апарати за домаќинство, со 
вграден електричен мотор: 
Д) шмукалка! за прав: 

а) до 200 вати парче 200,00 
б) над 200 до 300 вати парче 300,00 
в) над 300 до 500 вати парче 400,00 

2) вентилатори: 
а) без регулатор парче 50,00 
б) со регулатор парче 100,00 
в) со пречистувач на воздух парче 600,00 

3) апарати за мелење и мешање прехран-
бени продукти (миксери): 
а) универзални парче 500,00 
б) обични рачни парче 150,00 

4) електрични воденици за кафе парче 50,00 
Електрични апарати за бричење и стрижење 
1) за бричење парче 150,00 
2) за стрижење парче 160,00 
Џебни електрични ламби: 
1) на батерија парче 7,00 
2) на акумулатор парче СО,00 
1) Електрични греачи за вода — бојлери г 

за домаќинство: 
а) до 10 литра парче 200,00 
б) над 10 до 30 литра парче 350,00 
в) над 30 до 60 литра парче 450,00 
г) над 60 литра парче 600,00 

2) Електрични греалки за домаќинство: 
а) со вентилатор: 

1) со термостат парче 150,00 
2) без термостат парче 100,00 

б) без вентилатор парче 50,00 
3) Електрични радијатори: 

а) со термостат ребро 60,00 
б) без термостат ребро 40,00 

4) Електрични рачни апарати за сушење 
коса — фенови: 
а) рачни: 

40,00 1) приклучни за шмукалка парче 40,00 
2) други парче 70,00 
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161 
162 

85.13 
85.14 

163 85.15 

б) носеви (комплет, фен со поливинилско 
црево, капа и чанта) парче 

5) К.уќни хауби за сушење коса, од пласти-
чна маса (со држач — статив) парче 

6) Електрични решоа за домаќинство: 
а) со плочи плоча 
б) со спирали спирала 

7) Електрични шпорети, обични, без до-
датни уреди за домаќинство: 
а) со две грејни плочи и рерна: 

1) обични парче 
2) со една експресна плоча парче 

б) со три грејни плочи и рерна: 
1) обични парче 
2) со една експресна плоча парче 
3) со две експресни плочи парче 

в) со четири грејни плочи и рерна: 
1) обични парче 
2) со една експресна плоча парче 
3) со две експресни плочи парче 

Забелешка: 
Ако наведените шпорети имаат термостат 
царинската основица се зголемува за про-
видната рерна за 50,00 динари а за саатниот 
механизам — за 40,00 динари 
8) Електрични пегли за домаќинство: 

а) без регулатор парче 
б) со регулатор: 

1) стандардни (без парно влажење) парче 
2) со парно влажење — автомат парче 

0) Електрични апарати за сушење раце парче 
10) Електрични самовари: 

а) до 10 л итра парче 
б) над 10 до 30 литра парче 
в) над 30 до 50 л итра парче 

11) Електрични апарати за варење кафе: 
а) обични . парче 
б) автомат — до 1,5 литар зафатнина парче 

Телефонски апарати, обични парче 
1) Звучници: 

а) немонтирани ват 
б) монтирани (во звучна кутија) ват 

2) Микрофони: 
а) обични парче 
б) стерео парче 

3) Аудио-фреквентни порачала, едноканал-
ни од 15 до 30 вати (без вградени звуч-
ници): 
а) обични парче 
б) стерео парче 

1) Радио-приемници: 
а) за домаќинство - куќни: 

1) со цевки: 
а) обични цевка 
б) стерео (vollstereo) цевка 

2) со транзистори транз. 
3) со транзистори или цевки и диоди: 

а) цевка парче 
б) транзистор парче 

Забелешка: 
Царинската основица се добива со собирање 
на вредностите на цевките односно транзи-
сторите 

б) носиви — портабл: 
1) до 6 транзистори транз. 
2) над 6 до 0 транзистори транз. 
3) над 9 транзистори транз. 

150,00 

300,00 

50,00 
10,00 

400,00 
450,00 

500,00 
550,00 
600,00 

650,00 
700,00 
750,00 

20,00 

50,00 
120,00 
250,00 

80,00 
120,00 
150.00 

50,00 
250,00 
130,00 

10,00 
30,00 

200,00 
600,00 

1,500.00 
2.500,00 

60,00 
120,00 
70,00 

180,00 
90,00 

30,00 
50,00 
00,00 
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парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 

парче 
парче 
парче 

в) автомобилски: 
1) со цевки цевка 
2) со транзистори транз. 

Забелешка: 
Ако на радио приемникот е вграден грамо-
фон, царинската основица се зголемува за 
200,00 динари. 
2) Телевизиски приемници: 

а) обични (^автоматски, без посебни до-
датни уреди): 
1) со екран до 43 cm 
2) со екран од 44 до 48 cm 
3) со екр^н од 49 до 53 cm 
4) со екран од 54 до 59 cm 
5) со екран од 60 до 65 cm 
6) со екран од 66 до 70 em 

Забелешка: 
За телевизори со „автомати^' ' уред царин-
ската основица се зголемува за 2Т% 

б) со проектор 
в) носиви (портабл): 

1) со екран до 28 cm 
2) со екран од 29 до 30 cm 
3) со екран од 31 до 48 cm 

164 87.01 Трактори на тркала (без приклучок): 
1) до 15 К Ѕ КЅ 
2) над 15 КЅ К Ѕ 

165 87.lt) Велосипеди (вклучувајќи ги и трициклите 
за пренос на стоки) без мотор: 
1) спортски велосипеди парче 
2) туринг-велосипеди парче 
3) склопувачки со пречник на тркалата над 

- парче 
4) тркачки велосипеди парче 

166 87.13 Детска количка; 
1) длабока парче 
2) спортска парче 
3) комбинирана — спортска, длабока (со по-

себна влошка) парче 
167 87.14 Рачна количка за превоз на материјали со 

едно тркало: 
1) дрвена парче 
2) лимена парче 

168 90.23 Медицински термометри парче 
169 91.01 Џебни и рачни часовници: 

1) од злато, платина или метал од платин-
ската група: 
а) I група парче 
С) II група парче 
в) III група парче 
г) IV група парче 
д) V група парче 

2) од други метали! 
а) I група парче 
б) II група парче 
в) III група парче 
г) IV група парче 
д) V група парче 

Забелешка: 
Распоредувањето на часовниците во групи 
се врши на следниот начин: 
I група: 
Шафхаузен, Јегер л Култр и Ролекс; 
I I група: 
Универзал Женева. Зенит, Лонжин, Омега, 
Етерш, ^Гисо, Мовадо, Павел Буре; 

120,00 
100,00 

1.200,00 
1.300,00 
1.500,00 
1.600,00 
2.100.00 
2.700,00 

8.500,00 

2.000,00 
2.200,00 
2.600,00 

800,00 
900.00 

400,00 
350,00 

450.00 
500,00 

400.00 
250,00 

500,00 

150,00^ 
300,00 

3,00 

1.400,00 
1.000.00 

600,00 
400,00 
300,00 

800,00 
500,00 
300,00 
150,00 
100,Q0 
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III група: 
Докса, Марвин, Еникар, Сима, Кортеберт, 
Груен, Булова Хелвеција, Силвана Мидо, 
Цертина, Л ацко, Елексион; 
IV група: 
Дарвил, Лип, Јунгханс, Лига, Оптима. Венус, 
Вимпел, Орбита, Космос Нивром, Минерва, 
Технос, Арета, Дулфи. Омикрон и сите рач-
ни штоперица 
V група: 
Рокен, Кировски, Москва Мир, Старт. По-
љот, Победа, Слава, Зарја. 

170 91.02 ѕидни часовници и будилници: 
1) ѕидни парче 120,00 
2) будилници парче 50,00 

171 92.02 Гитари: 
1) обични: 

а) во должина до 90 cm парче 120,00 
б) во должина над 90 до 97 cm парче 150,00 
в) во должина над 97cm парче 250,00 

2) електрични, без појачала: 
а) со резонирачка плоча парче 600,00 
б) со полувисоко резонирачко тело парче 750,00 

172 92.04 Хармоники со копчиња или клавијатура: 
1) од 32 баса парче 550,00 
2) од 48 баса парче 650,00 
3) над 48 до 80 баса бас 12,50 
4) над 80 до заклучно 120 баса бас 20,00 
5) над 120 баса . бас 25,00 

173 92.11 1) Грамофони (електрични): 
а) со приклучок на радио-приемник, без 

звучник парче 150,00 
б) со звучник (вграден или не): 

1) обични или до 10 транзистори парче 300,00 
2) над 10 транзистори парче 450,00 

в) со автоматски менувач на плочи: 
1) со приклучок на радио-приемник, 

без звучник парче 300,00 
2) со еден звучник (вграден или не) парче 450,00 
3) со повеќе звучници — стерео парче 600,00 

2) Грамофони батериски парче 300,00 
3) Магнетофони: 

а) едноставни, претежно за говорна ре-
продукција — мали: 
1) диктафонски (говорни) со брзина 4,2 парче 500,00 
2) транзисторски со брзина 9,5 парче 600,00 

б) двоканални: 
1) со една брзина парче 1.050,00 
2) со две брзини парче 1.200,00 

в) четирикана л ни: 
1) со една брзина парче 1.500,00 
2) со две брзини парче 1.600,00 
3) со три брзини парче 1.800,00 

ф стерео: 
1) со две брзини парче 2.500,00 
2) со три брзини . парче 3.000.00 
3) со четири брзини парче 3.500,00 

174 92.12 1) Грамофонски плочи: 
а) 0 до 17 cm парче 8,00 
б) 0 над 17 cm парче 20,00 

2) Магнетофонски ленти m ОДО 
175 92.13 Игли за грамофони: 

1) обични, челични 100 паич. 30,00 
2) сафирни и сл. парче 15,00 
3) комплетна глава со игла (pick-up? парче 45,00 
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176 93.02 Револвери и пиштоли огнени: 
1) револвери со буренце парче 
2) пиштоли малокалибарски — автоматски парче 
3) пиштоли автоматски: 

а) cal 6,35 парче 
б) cal 7,62 ^ парче 
в) cal 7,65 парче 
г) cal 9. кратки парче 
д) cal 9, долги парче 

177 93.04 Ловечки пушки: 
1) едноцевки: 

а) автоматски парче 
б) хамерлес парче 
в) тренер парче 

2) двоцевки: 
а) хамерлес ф 

1) со автоматски исфрлач на фишеци 

200,00 
300,00 

300,00 
500,00 
550 00 
700,00 
750,00 

750,00 
400,00 
300,00 

(вектор) парче 900,00 
2) други парче 600,00 

б) тренер (орозари-петлари) парче 500,00 
в) бок (бокерици — цевка на цевка вер-

тикално, сачма — сачма) парче 1.200,00 
г) бок—бикс (цевка на цевка вертикално, 

сачма — карабински куршум) парче 1.500,00 
д) со една резервна цевка (карабински 

куршум) парче 1.700,00 
трилинг (две цевки за сачма и една за 
карабински куршум) парче 1.800,00 
ловечки карабин: 
а) cal од 6 до 8 mm парче 1.000,00 
б) други парче 1.200,00 
малокалибарски пушки (до 6 mm): 
а) обични парче 250,00 
6) автоматски парче 500,00 

170 93.05 

179 95.07 

Забелешка. 
Како царинска основица за наведените пу-
шки се подразбира вредноста на пушката 
без гравури (фигури) на телото од пушка-
та и без дурбин. 
За гравура царинската основица се зголе-
мува: 
1) за сребрена 20̂ /0 
2) за обична 10% 
За дурбин царинската основица се зголе- ^ 
мува: 
1) за малокалибарски пушки (зголемување 

2,5 пати) парче 200,00 
2) за ловечки пушки и карабини (зголему 

вање на 2,5 пати) парче 300,00 
6) старт пиштоли (MG): 

а) бруцирани и црни парче 30,00 
б) никлувани парче 40,00 

1) Пушки за подводен риболов: 
а) до 70 cm должина парче 50,00 
б) нед 70 до 100 cm должина парче 150,00 
в) над 100 cm должина парче 250,00 

2) Воздушни пиштоли и пушки: а) пиштоли од 4,5̂  и 5,5 cm парче 80,00 
б) пушки од 4,5 и 5,5 mm' 

1) детски парче 70,00 
2) други парче 90,00 

Накит од природен килибар' 
1) гердани: 

а) едноредни: 
1) помали парче 100,00 
2) поголеми парче 15fr,00 

б) дворедни, помали парче 150,00 
в) триредни, помали парче 200,00 

2) нараквици парче 50,00 
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180 96.02 Четкици: 
1) за заби парче 
2) за бричење ^ парче 

181 97.01 Детски велосипеди со пречник на тркалата: 
1) до 12" парче 
2) над 12" до 16" парче 
3) над 16" до 17" f парче 
4) над 18" до 24" парче 

182 97.02 Кукли: 
1) без механизам kg 
2) со механизам "kg 
3) делови од кукли kg 

183 97.03 Други играчки — модели за игра и забава: 
1) без механизам kg 
2) со механизам 

184 97.04 Предмети за друштвени игри: 
1) карти за играње шпил 
2) топки за пинг-понг: 

а) обични парче 
б) специјални парче 

185 97.06 Справи, апарати, прибери и реквизити за 
спортски игри' 
1) топки за тенис парче 
2) лизгалки: 

а) за прицврстување за чевлите со помош 
на клуч чифт 

б) други чифт 
3) ролшуи — возалки чиф^ 
4) перки за подводен риболов чифт 

186 ,98.03 Пенкала и моливи (вклучувајќи ги и мо-
ливите со куглички): 
1) пенкала: 

а) со обично перо парче 
б) со перо од благородни метали парче 
в) гарнитура (пенкало со златно перо и 

патент-молив) парче 
2) патент-моливи: 

а) обични парче 
б) други парче 

3) хемиски моливи: 
а) обични, еднобојни парче 
б) други, едново јна парче 
в) повеќебојни парче 

187 98.10 Механички и слични запалки (вклучувајќи 
ги и хемиските и електричните запалки)' 
1) обични парче 
2) на плин парче 

188 98.12 Чешли: 
1) обични парче 
2) украсни парче 

189 98.15 Термос-шишиња. со зафатнина: 
1) до 1 литар парче 
2) над 1 до 2 литра ' парче 
3) над 2 литра lit 

Забелешка: 
Кат машините и апаратите со мотори погон-
ската сила е искажана во КЅ според DM, 

2,00 
3,00 

100,00 
140,00 
160,00 
200,00 

20,00 
50,00 

100,00 

10,00 
30,00 

5,00 

0,30 
2,00 

3,00 

40,00 
100,00 
40,00 
30,00 

5,00 
70,00 

100,00 

5,00 
30,00 

1,50 
20,00 
25,00 

6,00 
80,00 

1,00 
ЗД)0 

8,00 
12.00 
6,00 

2. За стоките што југословенски и странска државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, што не се опфатени со точката 1 од оваа листа, царинската основица ја утврдува царинар-
ницата со вештачење врз основа на цените на странските пазари, во сажела на членот 8 став 2 од Зако-
нот за Царинската тарифа 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските осно-
вици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4% 

Бр. 9140 
29 април 1967 година 

Белград 

Директор 
на Управата за царини на СФРЈ, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 
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361. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67), Сојузната изборна комисија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КО-

МИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ4', бр. 14/63, 21/63, 6/65, 9/65 и 56/65) во точ-
ката 1 одредбата под 51) алинеите 1, 2 и 3 се мену-
ваат и гласат: 

„претседател Антониќ Владо, претседател на 
Општинскиот суд Загреб III, а за заменик Немец 
Младен, судија на Општинскиот суд Загреб III; 

секретар Шафран Иван, работник во Оп-
штинската управа Загреб, а за заменик Кеглевиќ 
Фрањо, работник во Општинската управа, Загреб; 

член Дивац Милан, работник во Општинска-
та управа Загреб, а за заменик Посиловиќ Фрањо, 
работник во Општинската управа Загреб." 

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

Бр. 297 
15 мај 1967 година еџ 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за техничките 
прописи за електричните постројки во рудниците со 
подземна експлоатација, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/67, се поткраднале долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ 
ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПОСТРОЈКИ ВО 
РУДНИЦИТЕ СО ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

1, Во членот 7 наместо зборот: „првата" треба 
да стои зборот: „втората". 

2. Во членот 101 на крајот треба да се додаде 
изоставениот текст: „Во втората реченица зборо-
вите: „према одредби 6.1.6 ових прописа" се бри-
шат. 

3 Во членот 134 став 2 по бројот: „3.1.4" запир-
ката и бројот: „4 3.3.2.84 треба да се бришат, а по 
ставот 3 треба да се додаде изоставениот став 4, кој 
гласи: 

,,Во одредбата 7.11 по зборот: „правилником" 
запирката и зборовите: „који потврђује рударски 
инспектор" се бришат. 

4. Во членот 135 наместо бројот: „6.5.3." треба 
да стои бројот: „8.1.1.7", а по ставот 1 треба да се 
додаде изоставениот став 2, кој гласи: 

„Во одредбата 5.2.1.1. знакот: ,,Sb" се заменува 
со знакот: „Ѕ"." 

Од Сојузниот секретаријат за индустрија и тр-
говија, Белград, 15 мај 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за у-
потреба на знакот на црвен крст во мирот и вој-
ната, обЈавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67, 
се поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ 

НА ЦРВЕН КРСТ ВО МИРОТ И ВОЈНАТА 

Во" членот 24 став 2 по зборот: „и" треба да се 
додаде изоставениот збор: ,,е". 

Во образецот на легитимацијата на персоналот 
на граѓански болници, кој е отпечатен кон Пра-
вилникот за употреба на знакот на црвен крст во ми-
рот и војната, на предната страна, на средината на 
растојанието помеѓу називот на државата испишан 
на македонски јазик и француски јазик, треба пред 
и зад тој назив да се додаде по погрешка изоставе-
ниот знак на црвен крст. 

Од СОЈУЗНИОТ секретаријат за здравство и со-
цијална политика, Белград, 16 мај 1967 година. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Иво В еј вода од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Италија. 

Се назначува 
Срѓа Прица, досегашен советник на државниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ита-
лија ^ 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 66 
15 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службени лист Социјалистичке Републике 

Босне и Херцеговина во бројот 36 од 5 декември 
1966 година објавува: 

Закон за градежната инспекција; 
Одлука ^а определување на економски штет-

ните растителни болести и штетници чие отстрану-
вање е од интерес' за Републиката; 

Решение за разрешување советник на Изврш-
ниот совет. 

Во бројот 37 од 19 декември 1966 година обја-
вува: 

Закон за радио-сообраќајот; 
Одлука за именување членови на Советот на 

фил хармонијата; 
Одлука за избор на претседател на Окружниот 

стопански суд во Мостар; 
Одлука за разрешување судии на Окружниот 

суд во Добој и Окружниот стопански суд во Са-
раево; 

Одлука за определување процентот од годиш-
ниот износ на придонесот од личниот доход од зем-
јоделска дејност кој ќе се наплатува во одделни 
тримесечја на 1967 година; 

Исправка на Законот за научните дејности; 
Исправка на Законот за мерките за унапредува-

ње на сточарството; 
Исправка на Законот за службата на внатреш-

ните работи, самоуправувањето и за средствата за 
работа на органите на внатрешните работи. 

Во бројот 38 од 26 декември 1966 година обја-
вува: 

Уредба за планот за одбрана од поплави за по-
драчјето на реките Саба и Неретва. 

Во бројот 39 од 30 декември 1966 година обја-
вува: 

Закон за финансирање на геодетските работи за 
премер и изработка на катастарот на земјиштето од 
1966 до 1970 година; 

Закон за посебните услови за воведување 42-
часовна работна седмица; 

Закон за измена на Законот за службата на 
внатрешните работи, самоуправувањето и за сред-
ствата за работа на органите на внатрешните ра-
боти ; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
јавниот ред и мир; 

Закон за измени и дополнен,ија на Законот за 
Републичкиот фонд за унапредување на кинема-
тографијата; 

Закон за височината на водниот придонес за 
1967 година; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за штедење дрвја; 

Закон за измена на Законот за- завршната смет-
ка на Републичкиот инвестиционен фонд за 1964 
година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
патишта; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
распределба на средствата наменети за јавни пати-
шта: 

Закон за дополнителните средства на општи-
ните за 1967 година; 

Закон за измена и дополнение на Законот за 
отстапување на општините дел од приходите од со-
јузен данок на промет на стоки на мало; 

Закон за измена на Законот за воведување ре-
публички придонеси и даноци; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
републичките судски такси; ^ 

Закон за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало; 

344. 

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

Закон за дополнение на Законот за буџетот на 
СР БиХ за 1966 година; 

Закон за финансирање на образованието и вос-
питувањето; 

Одлука за привремено фина.нсирање потребите 
на СР БиХ за јануари-март 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Статутот на 
Железничкото транспортно претпријатие во Сара-
ево; 

Исправка на Законот за градежната инспекција. 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
Д41. Закон за измени и дополненија на Зако-

никот за кривичната поста.пка — — — 
342. Општ закон за Мировните совети — — 

СЈШ.^ Закон за дополнение на Законот за фор-
мирањето и општествената контрола на 
цените — — — — 
Закон за покривање на разликата во 
цените при продажбата на залихи на од-
делни видови стоки во 1967 година — — 

(^45^ Закон Јна Службата на општественото 
книговодство — — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за здравственото осигу-
рување — - — — — — — — -
Закон за здравствената заштита на стран-
ци во Југославија — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од војните — 
Закон за измени и дополненија на Ос-
н^ниот закон за инвалидското осигуру-
вање — — —. — — — — — -
Општ закон за финансирање на опреде-
лени форми на општествена заштита на 
децата — — — — 

351. Закон за измена и дополнение на Основ-
ниот закон за искористувањето на луките 
и пристаништата — 

352. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за баждарење на поморските бродови 
и чамци— — — — 

353. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за придонесот за користење 

, градско земјиште — — — —- — — 
^ Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за правата на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" - — — — 
Одлука за задолжување на федерацијата 
во странство за купување пченица во 
1967 година — - — — — — — — 
Правилник за условите за поставување 
и технички преглед на радио-станици — 
Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за димензиите, вкупните 
тежини и наплатките на друмските во-
зила — — — — — 

358. Наредба за минувањето на поморски бро-
дови низ каналот св. Анте пред Шибеник 

359. Наредба за забрана на употребата на мо-
торни бензини за одмастување, миење или 
чистење на метални делови и предмети 
од друг материјал — 
Листа на царинските основици за стоките 
што југословенски и странски државјани 
ги увезуваат, внесуваат ил-и примаат од 
странство — — — — — — — — 

361. Решение за измена на Решението за име-
нување членови на општинските избор-
ни комисии — — - ' 

Исправка на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за техничките 
прописи за електричните постројки ве 
рудниците со подземна експлоатација — 

Исправка на Правилникот за употреба на зна-
кот на црвен крст во мирот и војната — 
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