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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПО-
МЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И ВЛАДАТА НА ЦЕНТРАЛНОАФРИЧКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ЦИВИЛНИОТ 

ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата помеѓу владата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и владата на Централноафричката Ре-
публика за цивилниот воздушен сообраќај, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 12 јули 1973 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 12 јули 1973 година. 

Пр бр. 226 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател . 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА ЦЕНТРАЛ-

НО АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија и Владата на Централноафриканската Република за цивилниот воз-
душен сообраќај, потпишана на 5 мај 1972 година во Белград, во оригинал на фран-
цуски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата во оригинал нa француски јазик и во превод на македон-

ски јазик гласи: 

A C C O R D 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CEN-

TRAFICAINE, RELATIF AUX TRANSPORTS 
AERIENS CIVILS 

Le Gouvernement de • la République Socialiste 
Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la 
République Centrafricaine; 

С П О Г О Д Б А 

ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛА-
ДАТА НА ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБ-
ЛИКА ЗА ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

Владата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и владата на Централноафричката 
Република, 
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Désireux de développer la coopération interna-
tionale dans le domàiïie du transport aérien, et 

Désireux de conclure un Accord en vue d'établir 
des services aériens réguliers entre leurs Pays respec-
tifs et au-delà, 

Ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont 
convenus de ce qui suit: 

Article <1. 
Pour l'application du présent Accord et de son 

Annexe: 
a. L'expression »Convention« signifie la Conven-

tion relative à l'Aviation Civile Internationale, ouverte 
à la signature à Chicago, le 7 Décembre 1944, à laquelle 
les deux Etats Contractants sont parties; 

b. L'expression »autorité aéronautique« signifie, en 
ce qui concerne la République Socialiste Fédérative de 
Yougoslavie, la Direction Générale de l'Aéronautique 
Civile et en ce qui concerne la République Centrafri-
caine, le Ministère de 1' Aviation Civile (Direction de 
l'Aéronautique Civile), ou dans les deux cas tout 
oi-ganisme autorisé à exercer les fonctions qui sont 
actuellement attribuées auxdites autorités; 

c. L'expression » entreprise dé$ignée« signifie une 
entreprise de transport aérien '-que l'une des parties 
contractantes a désignée, conformément à l'article 3 
du présent accord, pour exploiter lefc services aériens 
convenus. 

Article' 2. 
1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre 

Partie Contractante les droits spécifiés au présent 
accord en vue d' établir des services aériens sur les 
routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe au 
présent Accord. Ces services et ces routes sont dénom-
més ci-aprés »services convenus«, et »routes spécifiées«. 

2. L'entreprise désignée de chaque Partie Contrac-
tante jouira des droits suivants: 

a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire 
de l'autre Partie Contractante; 

- b) du droit de faire des escales non commerciales 
sur ledit territoire; 

c) du droit d'embarquer et de débarquer, dans 
ledit territoire, sur les services convenus, des passa-
gers, des marchandises et des envois postaux, dans les 
conditions stipulées au présent Accord et à son Annexe. 

- 3. Aucune disposition du présent Accord ne pourra 
être interprétée comme conférant à l'entreprise désig-
née de l'une des Parties Contractantes le droit d'em-
barquer dans le territoire de l'autre Partie Contractante 
des passagers, des marchandises et des envois postaux 
transportés contre rémunération et destinés à un autre 
point du même territoire (»Cabotage«). 

Article 3. 
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de 

désigner une entreprise de transport aérien pour 
exploiter les services convenus. Cette désignation fera 
l'objet d'une notification écrite entre les autorités 
aéronautiques des deux Parties Contractantes. 

2. La Partie Contractante qui a reçu la notifi-
cation de désignation accordera sans délai, sous réserve 
des dispositions, des paragraphes 3 et 4 du présent' 
Article, à l'entreprise désignée par l'autre Partie 
Contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire. 

3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties 
Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée 
par 1' autre Partie Contractante prouve qu'elle est 
à même de satisfaire aux conditions prescrites par les 
lois et règlements normalement appliqués par lesdites 
autorités à l'exploitation des services aériens interna-
tionaux. 

со желба да ја развиваат меѓународната сора-
ботка во областа на воздушниот сообраќај и 

со желба да склучат спогодба заради воспоста-
вување на редовни воздушни линии помеѓу своите 

и другите земји, 
одредија свои полномошници, кои се договорија 

за следното: 

Член 1 
Со цел за примена на оваа спогодба и на нејзи-

ниот Прилог: 
а) изразот „конвенцијата" ја означува Конвен-

цијата за меѓународното цивилно воздухопловство, 
отворена за потпишување на 7 декември 1944 година, 
чии членки се обете страни договорнички: 

б) изразот „воздухопловниот орган", кога е во 
прашање Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, ја означува Сојузната управа за цивил-
на воздушна пловидба, а кога е во прашање Цен-
тралноафриканската Република — Министерството 
за цивилна авијација (Управа за цивилно воздухо-
пловството), или, во обата случаи, секој орган овла-
стен да ги врши функциите што спаѓаат во надлеж-
ност на овие органи; 

в) изразот „одреденото претпријатие" го означу-
ва претпријатието за воздушен сообраќај што го од-
редила едната страна договорничка, согласно со 
член 3 на оваа спогодба, за вршење на договорениот 
воздушен сообраќај. 

- Член 2 
1. Секоја страна договорничка и ги признава на 

другата страна договорничка правата одредени со 
оваа спогодба за воспоставување на воздушниот со-
обраќај на линиите одредени во табелите што се 
наоѓаат во Прилогот на оваа спогодба. Овој сообра-
ќај и овие линии во натамошниот текст се наречу-
ваат „договорениот сообраќај" и „одредените линии". 

2. Одреденото претпријатие на секоја страна до-
говорничка ќе ги ужива следните права: 

а) правото на прелетување, без спуштање на те-
риторијата на другата страна договорничка; 

б) правото на слетување за нетрговски цели на 
споменатата територија; 

в) правото на споменатата територија, во дого-
ворениот сообраќај, да качува и симнува патници, 
стоки и пошта, под услови предвидени со оваа спо-
годба и со нејзиниот Прилог. 

3. Ниту една одредба од оваа спогодба не може 
да се толкува како да му се дава право на одреде-
ното претпријатие на една страна договорничка на , 
територијата на другата страна договорничка да ка-
чува патници, стоки и пошта со наплата, заради ис-
товарање на друго место на истата територија (ка-
ботажа). 

Член 3 
1. Секоја страна договорничка има право да од-

реди едно претпријатие за воздушен сообраќај за-
ради вршење на договорениот сообраќај, за што 
воздухопловните органи на двете страни договор-
нички се известуваат писмено. 

2. Страната договорничка што примила соопште-
ние за одредување ќе му ја издаде без одлагање, под 
резерва на одредбите од точ. 3 и 4 на овој член, 
на одреденото претпријатие. на другата страна до-
говорничка потребната дозвола за вршење на сооб-
раќајот. 

3. Воздухопловните органи на едната страна до-
говорничка можат да бараат докази од одреденото 
претпријатие на другата страна договорничка за тоа 
дека е способно да ги исполнува условите пропи-
шани со законите и прописите што споменатите ор-
гани нормално ги применуваат за вршење на меѓу-
народниот воздушен сообраќај. 
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4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne 
pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au 
paragraphe 2 du présent Article ou d'imposer telles 
Conditions qui pourraient lui sembler nécessaires 
pour l'exercise, par l'entreprise désignée, des droits 
spécifiés à l'Article 2 du présent Accord, lorsque ladite 
Partie Contractante ne possède pas la preuve qu' une 
part prépondérante de la propriété et le contrôle 
effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie 
Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des res-
sortissants de celle-ci. 

5. Dès réception de l'autorisation prévue au pa-
ragraphe 2 du présent Article, l'entreprise désignée 
pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout 
service convenu. 

Article 4, 
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de 

révoquer une autorisation d'exploitation ou de susp-
endre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre 
Partie Contractante, des droits spécifiés à l'Article 2 
du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces 
droits aux conditions qu'elle jugera nécesaires, si: 

a) elle ne possède pas la preuve qu'une part pré-
pondérante de la propriété et le contrôle effectif de 
cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante 
qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de 
celle-ci, ou 

b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux 
lois et règlements de la Partie Contractante qui a 
accordé ces droits, ou 

c) cette entreprise n'exploite pas les services 
convenus dans les conditions prescrites par le présent 
Accord et son Annexe. 

2. A moins que la révocation, la suspension ou 
la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1 du 
présent Article ne soient immédiatement nécessaires 
pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règle-
ments, un tel droit ne pourra être exercé qu'aprè3 
consultation avec l'autre Partie Contractante. 

Article 5. 
1. Les entreprises désignées jouiront de possibilités 

égales et équitables pour l'exploitation dès services 
convenus entre les territoires des Parties Contractantes. 

2 Dans l'exploitation des services convenus, l'entre-
prise désignée de s'naque Partie Contractante prendra 
en considération les intérêts de l'entreprise désignée 
de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter 
indûment les services aériens que cette dernière 
assure sur tout oti partie des mêmes routes. 

3. L'exploitation des services convenus sera orga-
nisée en relation étroite avec la demande de transport 
du public sur les routes spécifiées. L'objet primordial 
de chacun des services convenus sera d'offrir une 
capacité de transport correspondant à la demande 
courante et raisonnablement prévisible de transport 
des passagers, des marchandises et d'envois postaux en 
provenance ou à destination du territoire de la Partie 
Contractante qui aura désigné l'enterprise exploitant 
ledit service. 

4. Les droits accordés à shaque entreprise désig-
née de transporter des passagers, des marchandises et 
des envois postaux entre le territoire de l'autre Partie 
Contractante et les territoires d'Etats tiers seront 
exercés en respectant les principes généraux de déve-
loppement des transports aériens internationaux, selon 
lesquels la capacité de transport offerte doit être 
adaptée: 

a) à la demande de transport à destination ou en 
provenance cîu territoire de la Partie Contractante qui 
aura désigné l'entreprise; 

b) à la demande de transport existant dans la 
région traversée par la ligne aérienne respective, com-

4,- Секоја страна договорничка има право да не 
го издаде одобрението за вршење сообраќај предви-
дено во точка 2 на овој член, или да постави услови 
што ги смета за нужни за вршењ,е, од страна на од-
реденото претпријатие, на правата одредени во член 
2 на оваа спогодба, ако споменатата страна дого-
ворничка нема докази дека поголемот дел од имо-
тот и фактичната контрола над тоа претпријатие се 
во рацете на страната договорничка која го одре-
дила претпријатието или на нејзини државјани. 

5. По приемот на одобрението предвидено во точ-
ка 2 на овој член, одреденото претпријатие во секое 
време може да почне со вршење на договорениот 
сообраќај. 

Член 4 . 
1. Секоја страна договорничка има право да го 

повлече овластувањето за вршење на сообраќајот 
или на одреденото претпријатие на другата страна 
дoговорничка да му го запре вршењето на правата 
одредени во член 2 на оваа спогодба, или вршењето 
на овие права да го подложи на условите што ги 
смета за потребни' 

а) ако нема докази дека поголем дел од сопстве-
носта и фактичната контрола над тоа претпријатие 
и припаѓаат на страната договорничка која го одре-
дила претпријатието или на нејзини државјани, или 

б) ако споменатото претпријатие не се сообрази 
со законите и прописите на страната договорничка 
која ги одобрила овие права, или 

в) ако споменатото претпријатие не го вршр1 до-
говорениот сообраќај според условите пропишани 
со оваа спогодба и со нејзиниот Прилог. 

. 2. Освен ако отповикувањето запирањето или 
одредувањето на условите што ги предвидува точка 
1 на овој член се непосредно неопходни за да се из-
бегне натамошно кршење на законите и прописите, 
ова право маже да се врши само по советување со 
другата страна договорничка. 

Член 5 
1. Одредените претпријатија ќе имаат еднакви и 

правични можности за вршење на договорениот соо-
браќај помеѓу териториите па страните договор-
нички. 

2. За време на вршењето на договорениот соо-
браќај, одреденото претпријатие на секоја страна до-
говорничка ќе води сметка за интересите на одре-
деното претпријатие на другата страна договорнич-
ка, за да не го штети неоправдано сообраќајот што 
ова последното го врши на целите линии или на 
нивни делови. 

3. Вршењето на договорениот сообраќај ќе биде 
организирано во тесна врска со побарувањето за 
превоз од страна на публиката на одредени линии. 
Првенствената цел на секој договорен сообраќај е да 
понуди превозеи капацитет што одговара на теков-
ната побарувачка и што разумно може да се пред-
види за превоз на патници, стоки и пошта од тери-
торијата или во правец на територијата на страната 
договорничка која го одредила претпријатието"за вр-
шење на споменатиот сообраќај 

4. Правата дадени на секое претпријатие одре-
дено да врши превоз на патници, стоки и пошта 
помеѓу територијата на другата страна^ договорнич-
ка и териториите на трети држави, ќе бидат вр-
шени со почитување на општите принципи за раз-
вој на меѓународниот воздушен сообраќај, според 
кои понудениот превозен капацитет треба да биде 
приспособен: 

а) кон побарувачката за превоз во провец или 
со поаѓање од територијата па онаа страна договор-
ничка која ќе го одреди претпријатието; 

б) кон побарувачката за презоз на подрачјето 
што соодветната воздушна линија го прел,етува, водеј-
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pte' tenu des services aériens assurés par les entre-
prises d'autres Etats de la région; 

c) aux exigences d'une exploitation économique des 
services directs. * 

Article 6. 
1. Les entreprises désignées par les deux Parties 

Contractantes détermineront, par entente entre elles, 
la fréquence des services, la répartition des horaires 
et les autres conditions économiques et techniques de 
l'exploitation des services convenus; les ententes sur 
ces questions seront soumises pour approbation aux 
autorités aéronautiques de chaque Partie Contrac-
tante, conformément aux lois et règlements de celle-ci. 

2. Les horaires des services convenus seront sou-
mis pour approbation aux autorités aéronautiques des 
deux Parties Contractantes 30 (trênte) jours au plus 
tard avant le début de l'exploitation de ces services. 
La même règle s'appliquera aux changements ulté-
rieurs. 

3. Les autorités aéronautiques de chacune des 
Parties Contractantes devront fournir aux autorités 
aéronautiques de l'autre Partie Contractante, sur leur 
demande, les données statistiques d'exploitation con-
cernant l'utilisation de la capacité de transport offerte 
par l'entreprise désignée de la première Partie Con-
tractante sur les lignes spécifiées à 1' Annexe au 
présent Accord. Ces données comprendront, dans la 
mesure du possible, les renseignements nécessaire à 
la détermination du volume, de l'origine et de la de-
stination du trafic. 

Article 7. 
1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés 

à des taux raisonnables, compte tenu de tous les 
éléments déterminants, tels que le coût de l'exploita-
tation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de 
chaque service et tes tarifs perçus par d'autres entre-
prises de transport aérien desservant tout ou partie 
de la même route. ' 

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 . du 
présent Article seront, si possible, fixés d'un commun 
accord par les entreprises désignées des deux Parties 
Contractantes et après consultation des autres entre-
prises de transport aérien desservant tout ou partie 
de la même route. Les entreprises désignées devront, 
autant que possible, réaliser cet accord en recourant 
éventuellement à la procédure de fixation des tarifs 
établie par l'Association du Transport Aérien Inter-
national (IATA). 

3. Les tarifs ainsi fixes seront soumis à l'approba-
tion des autorités aéronautiques des Parties Contrac-
tantes au moins 30 (trente) jours, avant la date prévue 
pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, 
ce délai pourra être réduite sous réserve de l'accord 
desdites a ut on tés. 

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver 
à une entente ou si les tarifs qu'elles auront établis ne 
sont pas approuves par les autorités aéronautiques 
d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques 
des deux Parties Contractantes s'efforceront-de fixer 
ces tarifs par accord mutuel. 

5. Au cas où l'accord entre les autorités aérona-
utiques, visé au paragraphe 4 de cet Article, ne pourra 
être réalisé, le différend sera soumis à la procédure 
prevue à l'Article 16 du présent Accord, 

Article 8. 
1. Les aéronefs utilisés en service international 

par l'enterprise désignée d'une Partie Contractante, 
ainsi que leurs équipments normaux, leurs réserves 
de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord 

ќи сметка за другите сообраќајни линии што ги во-
споставиле претпријатијата на другите држави од 
тоа подрачје; 

в) кон барањата за економско користење на ди-
ректниот сообраќај. 

Член 6 
1. Претпријатијата што ги одредиле двете стра-

ни договорнички меѓусебно ќе ги утврдат фреквен-
цијата на сообраќјот, распоредот на редот на лета-
њето И другите економски и технички услови за 
вршење на договорениот сообраќај; спогодбите за 
овие прашање ќе бидат поднесени на одобрение де 
воздухопловните органи: на секоја страна договор-
ничка, согласно со нејзините закони и прописи. 

2. Редовите на летањето на договорениот сообра-
ќај ќе бидат поднесени на одобрение до воздухо-
пловните органи на двете страни договорнички, нај-
доцна 30 (триесет) дена пред почетокот на користе-
њето на овој сообраќај. Истото правило ќе се при^ 
менува врз дополнителните измени. 

3. Воздухопловните органи на секоја страна до-
говорничка ќе им дадат на воздухопловните органи 
на другата страна договорничка, на нивно' барање, 
статистички податоци за сообраќајот, во врска со 
користењето на превозниот капацитет што го нуди 
одреденото претпријатие на првата страна договор-
ничка на одредени линии што се посебно назначени 
во Прилогот кон оваа спогодба. Овие податоци, до-
колку тоа е можно, ќе ги опфатат известувањата 
потребни за одредувањето на' обемот, потеклото и 
одредиштето на превозот. 

Член 7 
1. Тарифите на секој договорен сообраќај Ќе би-

дат утврдени во разумни граници, имајќи ги пред-
вид сите битни елементи, како што се: оперативните 
трошоци, разумната добивка, карактеристиките на 
секој сообраќај и тарифите на другите претприја-
тија за воздушен сообраќај што ја опслужуваат це-
лата линија или нејзини делови. 

2. Тарифите споменати во точка 1 на овој член 
ќе бидат утврдени, доколку е можно, спогодбено по-
меѓу одредените претпријатија на двете страни до-
говорнички и по советување со другите претприја-
тија за воздушен сообраќај што ја опслужуваат це-
лата линија или нејзин дел. Одредените претприја-
тија, доколку тоа е можно, би требало, да ја оства-
рат оваа спогодба со евентуално прибегнување кон 
постапката за одред ување на тарифите што ги ут-
врдило Здружението за меѓународен воздушен соо-
браќај (IATA). 

3. Така одредените тарифи ќе бидат поднесени 
на одобрение до воздухопловните органи на страни-
те договорнички, барем 30 (триесет) дена пред дату-
мот предвиден за нивното влегување во сила. Во по-
себни случаи, ова време може да се намали под ре-
зерва овие органи да се согласат со тоа, 

4. Ако одредените претпријатија не постигнат 
спогодба или ако тарифите што ќе ги утврдат не ги 
одобрат воздухопловните органи на една страна до-
говорничка, воздухопловните органи на двете стра-
ни договорнички ќе настојуваат спогодбено да ги од-
редат овие тарифи. 

5. АКО воздухопловните власти не ја постигнат 
спогодбата спомената во точка 4 на овој' член, врз 
спорот се применува постапката што ја предвидува 
член 16 на оваа спогодба. 

Член 8 
1. Воздухопловите што во меѓународниот сообра-

ќај ги користи одреденото претпријатие на едната 
страна договорничка, како и воообичаената опрема, 
нивните резерви на гориво и мазиво и намирниците 
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— y compris les denrées alimentaires, les boissons, 
tabacs et articles destinés à la vente en vol aux pas-
sagers, en quantité limitée — seront, à l'entrée sur le 
territoire de lautre Partie Contractante, exonérés de 
tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits 
et taxes, à condition que ces équipments, réserves et 
provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur 
réexportation. 

2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, 
frais et taxes, à l'exception des redevances perçues en 
raison des services rendus; 

a) Les provisions de bord prises sur le territoire 
d'une Partie Contractante dans les limites fixées par 
les autorités de ladite Partie Contractante êt destinées 
à la consommation à bord des aéronefs utilisés en 
service international par^ 1' entreprise désignée de 
l'autre Partie Contractante; 

b) Les carburants et lubrifiants pris à bord sur 
le territoire d'une Partie Contractante et destinés au 
ravitaillment des aéronefs employés en service inter-
national par r entreprise désignée de l'autre Partie 
Contractante, même lorsque ces approvisionnements 
doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué 
au-dessus du territoire de la Partie Contractante -sur 
lequel ils ont été embarqués; 
i 

c) Les pièces de rechange et les équipments nor-
maux de bord importés sur le territoire de l'une des 
Parties Contractantes pour l'entretien ou ïa réparation 
des aéronefs employés en service international par 
l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante. 

3. Les équipments normaux de bord, ainsi que 
les produits et approvisionnements se trouvant à bord 
des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une 
Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le 
territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le 
consentement des autorités douanières de ce territoire. 
En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance 
desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés 
ou aient reçu une autre destination conformément aux 
règlements douaniers. 

Article 9. 
1. Les lois et règlements de chaque Partie Contrac-

tante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et 
la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne 
internationale ou l'exploitation, la navigation et la 
conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l'inté-
rieur de son territoire s'appliqueront aux aéronefs 
de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante. 

2. Les lois et règlements de chaque Partie Con-
tractante régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour 
et la sortie des passagers, équipages, marchandises et 
envois postaux, tels que ceux qui concernent les 
formalités d'entrée de sortie, d'émigration et d'immi-
gration, la douane ou les mesures sanitaires s'appli-
queront aux passagers, equipages, marchandises ou 
envois postaux transportés par les aéronefs de l'entre-
prise désignée de l'autre Partie Contractante, pendant 
que ceux-ci se trouvent sur ledit terri toire. 

3. Les taxes et les autres droits pour l'utilisation 
des aéroports, des installations et de l'équipment techni-
que sur le territoire d'une Partie Contractante, seront 
perçus conformément aux' taux et tarifs établis uni-
formément par les lois et règlements de cette Partie 
Contractante. 

Article 10. 
L'entreprise désignée de chaque Partie Contrac-

tante aura le droit de maintenir, sur le territoire de 
l'autre Partie Contractante, une représentation avec le 
personnel technique nécessaire pour l'exploitation des 

за воздухопловот — вклучувајќи ги прехранбените 
артикли, пијачките, цигарите и предметите намене-
ти за продажба на патниците за време на летањето, 
во ограничени количини — при влегувањето на те-
риторијата на другата страна договорничка се осло-
бодуваат од сите цариени, од инспекциските трошо-
ци и од другите давачки и такси, со тоа што оваа 
опрема, резервите и намирниците да останат во воз-
духопловот се додека не бидат повторно извезени. 

. 2. Исто така од плаќањето на овие исти давачки, 
трошоци и такси, освен надоместокот за дадените 
услуги, ќе бидат ослободени: 

а) провијантот натоварен на воздухопловот на 
територијата на едната страна договорничка, во гра-
ниците што ќе ги одреди органот на спомената стра-
на договорничка, и наменет за потрошувачка во 
воздухопловите што вршат меѓународен сообраќај за 
другата страна договорничка; 

б) горивото и мазивото натоварени на воздухо-
пловот на територијата па едната страна договор-
ничка, наменети за снабдување на воздухопловот 
што врши меѓународен сообраќај за одредеото прет-
пријатие на другата страна договорничка, дури и во 
случај ако тие залихи делум бидат употребени во 
текот на летањето извршено над територијата на 
страната договорничка во која тиe се натоварени на 
воздухопловот; 

Е) резервните делови и вообичаената опрема на 
воздухопловот увезени на територијата на едната 
страна договорничка за одржување и поправка на 
воздухопловот, што во, меѓународниот сообраќај ги 
користи претпријатието на другата страна договор-
ничка. 

3. Вообичаената опрема на воздухопловот и про-
изводите и залихиве што се наоѓаат на воздухопло-
вот што одредените претпријатија на едната страна 
договорничка ги користат, можат да бидат истовар 
рени на територијата на другата страна договорнич-
ка само со согласност од царинските органи на таа те-
риторија. Во тој случај можат да бидат ставени под 
надзор на споменатите органи, се додека не бидат 
повторно извезени или не ја променат намената во 
согласност со царинските прописи, 

Член 9 
1. Законите и прописите што на територијата на 

секоја страна договорничка го регулираат влегува-
њето на воздухопловите што се користат за меѓуна-
родна воздушна пловидба, или користењето на на-
вигациите и управувањето со овие воздухоплови за 
време на ШИЕНИОТ престој на нејзината територија, 
се применуваат врз воздухопловите на одреденото 
претпријатие на- другата страна договорничка. 

2. Законите и прописите што на територијата на 
секоја страна договорничка го регулираат влегува-
њето, престојот и излегувањето на патниците, еки-
пажот, стоките и поштата односно оние што се од-
несуваат на формалностите околу влегувањето, из-
легувањето, на емиграцијата и имиграцијата, на ца-
рините или на санитарните мерки, се применуваат 
и врз патниците, екипажот, стоките или поштата 
што ги пренесуваат воздухопловите па одреденото 
претпријатие на другата страна договорничка доде-
ка се наоѓаат на споменатата територија. 

3 Таксите и другите давачки за користење на 
воздухопловните пристаништа, на уредите и на тех-
ничката опрема на територијата на едната страна 
договорничка, се наплатуваат според стапките и та-
рифите што се единствено утврдени со законите и 
прописите на таа страна договорничка. 

Член 10 
Одреденото претпријатие на секоја страна дого^ 

ворничка ќе има право на територијата на другата 
страна договорничка да одржува претставништво со 
неопходен технички персонал за вршење ,на договор 
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services convenus et îe personnel commercial néces-
saire pour la promotion du trafic. Les entreprises 
désignées conviendront du nombre des personnes à 
employer à cet effet, sous réserve de l'accord des 
autorités aéronautiques. 

Article 11. 
1. Le solde entre les recettes et les dépenses, 

réalisé sur le territoire d'une Partie Contractante par 
l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, 
sera transféré conformément aux dispositions * de 
l'Accord de paiement en vigueur entre les deux Parties 
Contractantes. Au cas où un tel accord n'existe pas ou 
que ses dispositions ne sont pas applicables, les paie-
ments seront effectués en devises libres (dollars des 
Etats-Unis ou Livres Sterling) ; les sommes en question 
seront librement transférées et ne seront soumises à 
aucune imposition ou restriction. 

2. Les recettes et bénéfices réalisés sur le territoire 
d'uné Partie Contractante par l'entreprise désignée de 
l'autre Partie Contractante seront exemptés de l'impôt 
sur le revenu. 

Article 12. 
1. Tout aéronef de l'entreprise désignée d'une 

Partie Contractante, affecté aux services convenus, 
devra porter ses propres marques de nationalité et 
d'immatriculation et être muni des documents suivants: 

a) du certificat d'immatriculation 
b) du certificat de navigabilité 
c)-des licences ou certificats des membres d'équi-

page 
d) de la licence de la station radio de l'aéronef 
e) des autres documents de bord prescrits par les 

règlements de l'une ou l'autre des Parties Contrac-
tantes, dont l'autre Partie devra être informée. 

2. Les certificats de navigabilité, les brevets d'apti-
tude et les licences délivrés ou validés par l'une des 
Parties Contractantes seront, durant la période où ils 
sont en vigueur, reconnus valables par l'autre Partie 
Contractante. 

3. Chaque Partie Contractante se réserve, cepen-
dant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la 
circulation audessus de son territoire, les brevets 
d'aptitude et les licences délivrés à ses propres res-
sortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre 
Partie Contractante ou par tout autre Etat. 

Article 13. 
1. En cas d'accident survenu à un aéronef de 

l'entreprise désignée par une Partie Contractante sur 
le territoire de l'autre Partie Contractante, les autorités 
aéronautiques de la Partie Contractante sur le territo-
ire de laquelle l'événement est survenu devront: 

a) donner toute assistance qui pourrait être néces-
saire à l'équipage et aux passagers; 

b) informer sans délai les autorités aéronautiques 
de l'autre Partie Contractante des détails et circon-
stances de l'accident: 

c) assurer toute mesure de sécurité pour l'aéronef 
et son contenu y compris les bagages, les marchan-
dises et les envois postaux; 

d) mener une enquête sur les circonstances de 
l'accident; 

e) donner aux représentants des autorités aérona-
utiques accrédités de l'autre Partie Contractante, à 
ceux de l'entreprise exploitant l'aéronef et à l'expert 
de l'usine qui a construit l'aéronef, toutes facilités pour 
assister à l'enquête en qualité d'observateurs et leur 
permettre l'accès de l'aéronef; 

f) libérer l'aéronef et son contenu dès qu'ils ne 
sont fclus nécessaires à l'enquête; 

рениот сообраќај и да вработи потребен комерција-
лен персонал за унапредување на договорениот со-
обраќај односно за унапредување на прометот. Од-
редените претпријатија ќе се договорат за бројот на 
лицата што треба да ги вработат за таа цел, под 
резерва воздухопловните органи да се согласат со 
тоа. 

Член 11 
1, Трансферот на разликата помеѓу приходите и 

расходите што на територијата на едната страна до-
говорничка ќе ја оствари одреденото претпријатие 
на другата страна договорничка, се врши во соглас-
ност со одредбите на важечката Платна спогодба 
помеѓу двете страни договорнички. Во случај да не 
постои таква спогодба или да не можат да се приме-
нат нејзините одредби, плаќањата се вршат во сло-
бодни девизи (САД долари или ливри стерлинзи); 
споменатите износи ќе бидат слободно трансфери-
рани и не подлежат на никакво оданочување или 
ограничување. 

2. Приходите и добивките што на територијата 
на една страна договорничка ќе ги оствари одреде-
ното претпријатие на другата страна договорничка 
се ослободени од данок на доход. 

Член 12 
1. Секој воздухоплов на одреденото претпријатие 

на едната страна договорничка, наменет за догово-
рениот сообраќај, треба да носи сопствени ознаки на 
државјанството и на уписот и да биде^ снабден со 
следните документи: 

а) уверение за уписот, 
б) уверение за пловидбеноста, 
в) дозволи или потврди за членовите на екипа-

жот, 
г) дозвола за радиостаницата на воздухопловот 

што ќе ја пропишат прописите на едната или на 
другата страна одговорнине, за кои другата страна 
треба да биде известена. 

2. Уверенијата за пловидбеноста, свидетелствата 
за стручната способност и дозволите што ги издала 
или ги заверила едната страна договорничка, ги при-
знава другата страна договорничка за времето до-
дека ќе бидат во сила. 

3. Меѓутоа, секоја страна договорничка го задр-
жува за себе правото да не ги признае за важечки, 
за сообраќајот на својата територија, свидетелствата 
за стручната способност и дозволите што на нејзи-
ните државјани ќе им ги издаде или завери другата 
страна договорничка или секоја друга држава. 

Член 13 
1. Во случај на несреќа на воздухопловот на од-

реденото претпријатие на едната страна договор-
ничка на територијата на другата страна договор-
ничка, воздухопловните органи на страната договор-
ничка на чија територија се случил тој настан треба: 

а) да им ја укажат сета потребна помош на еки-
пажот и "на патниците; 

б) без одлагање да ги известат воздухопловните 
органи на другата страна договорничка за подроб-
ностите и околностите на несреќата; 

в) да ги преземат сите мерки за безбедност во 
однос на воздухопловот и на предметите во него, 
вклучувајќи ги багажот, стоката и поштата; 

г) да поведат истрага за околностите под кои се 
случила несреќата; 

д) да им ги дадат сите олесненија на овластени-
те претставници на воздухопловните органи на дру-
гата страна договорничка, на претставниците на 
претпријатието на кое му припаѓа воздухопловот и 
на стручњакот на фабриката која го конструирала 
,воздухопловот, заради нивното учество во истрага^ 
та, во својство на посматрачи и заради пристап кон 
воздухопловот; 

ѓ) да го ослободат воздухопловот и предметите? 
во него штом повеќе не ќе бидат потребни за ис-
трага на несреќата; 
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g) communiquer aux autorités aéronautiques de 
l'autre Partie Contractante les résultats de l'enquête 
et leur remettre une copie du dossier entier de 
l'enquête. 

2. Les membres de l'équipage de l'aéronef accidenté 
et l'entreprise exploitante devront se conformer à 
toutes les règles appliquées sur le territoire où l'acci-
dent est survenu, notamment en ce qui concerne les 
renseignements à fournir aux enquêteurs. 

Article 14, 
Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités 

aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront 
de temps à autre afin de s'assurer que les principes 
définis au présent Accord sont appliqués et que les 
objectifs de ce dernier sont réalisés de manière 
satisfaisante. 

Article U 5. 
1. Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes 

juge souhaitable de modifier une disposition quelconque 
du présent Accord, elle pourra demander une consul-
tation avec l'autre Partie Contractante. Toute modi-
fication du présent Accord entrera en vigueur lorsque, 
à l'égard de cette1 modification, les deux Parties 
Contractantes se seront mutellement notifié l'accom-
plissement de leurs formalités constitutionnelles con-
cernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords 
internationaux. 

2. Des modifications à l'Annexe au présent Accord 
pourront être convenues directement entre les auto-
rités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles 
entreront en vigueur après avoir été confirmées par 
un échange de notes diplomatiques. 

3. Une consultation entre les Parties Contractantes 
ou entre les autorités aéronautiques, au sujet de la 
modification du présent Accord ou de son Annexe, 
devra commencer dans un délai de 60 (soixante) jours 
à compter de la date de la réception d'une demande 
dans ce sens. 

Article 16. 
Tout différend relatif à l'interprétation ou à 

l'application du présent Accord ou de son Annexe sera 
réglé par négociations directes entre les autorités 
aéronautiques des deux Parties' Contractantes. Si les-
dites autorités n'arrivent pas à un accord, le différend 
devra être réglé par la voië diplomatique. 

Article 17. 
Le présent Accord et ses modifications éventuelles 

seront enregistrés auprès de l'Organisation de 
l'Aviation Civile Internationale. 

Article 18. 
t e présent Accord et son Annexe seront, par 

entente entre les Parties Contractantes, mis 
éventuellement en harmonie avec toute convention de 
caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux 
Parties Contractantes. 

Article 19. 
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment;, 

notifier à l'autre Partie Contractante son désir de 
dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera 
communiquée simultanément à l'Organisation de 
l'Aviation Civile Internationale. La dénonciation aura 
effet 12 (douze) mois après la date de réception de la 
notification par l'autre Partie Contractante, à moins 
Ç[ue cette dénonciation. ne soit retirée d'un commun 
accord avant la fin de cette période. A défaut d'accuser 

е) да му ги соопштат на воздухопловниот орган 
на другата страна договорничка резултатите од ис-
трагата и да му достават копија на целокупниот 
предмет во врска со истрагата за несреќата 

2. Членовите на екипажот на 'воздухопловот што 
претрпел несреќа и претпријатието на кое тој му 
припаѓа треба да се придржуваат кон сите правила 
што се применуваат на територијата на која се слу-
чила несреќата, особено кога е во прашање давање 
податоци на лицата што ја вршат истрагата за нес-
реќата. 

Член 14 
Во духот на потесна соработка, воздухопловните 

органи на страните договорнички меѓусебно ќе се 
консултираат, одвреме навреме, за да се уверат дали 
принципите утврдени со оваа спогодба, се примену-
ваат и дали нејзините цели се остваруваат на за-
доволителен начин. 

Член 15 
1. Ако едната или другата страна договорничка 

смета за пожелно да ја измени која и да било од-
редба на оваа спогодба, таа може да побара да се 
консултира со другата страна договорничка. Секоја 
измена на ова спогодба влегува во сила кога двете 
страни договорнички по прашањето за оваа измена 
ќе и соопштат едната на другата дека ги извршиле 
своите уставни формалности во врска со склучува-
њето и со влегувањето во сила на меѓународните 
спогодби. 

2. За измените на Прилогот кон оваа спогодба 
можат непосредно да се договорат воздухопловните 
органи на страните договорнички. Тие влегуваат во 
сила штом ќе бидат потврдени со размена на дипло-
матски ноти. 

3. Консултирањето на страните договорнички 
или на воздухопловните органи за измена на оваа 
спогодба или на нејзиниот Прилог, треба да почне 
во рок од 60 (шеесет) дена, сметајќи од денот на 
приемот на барањето, во оваа смисла. 

Член 16 
Секој спор околу толкувањето или примената на 

оваа спогодба или на нејзиниот Прилог, се решава 
по пат на непосредни преговори помеѓу воздухо-
пловните органи на двете страни договорнички. Ако 
споменатите органи не постигнат спогодба, спорот се 
решава по дипломатски пат. 

Член 17 
Оваа спогодба и нејзините евентуални измени се 

регистрираат во Организацијата за меѓународно ци-
вилно воздухопловство. 

Член 18 
Оваа спогодба и нејзиниот Прилог, со договор 

помеѓу страните договорнички, ќе бидат евентуално 
усогласени со секоја повеќестрана конвенција која 
ќе ги врзува двете страни договорнички. 

Член 19 
Секоја страна договорничка во секое време мо-

же да и соопшти на другата страна договорничка 
своја желба да ја откаже оваа спогодба. Ова сооп-
штение истовремено и се доставува на Организаци-
јата за меѓународно цивилно воздухопловство. От-

казот влегува во сила 12 (дванаесет) месеци од де-
нот кога другата страна договорничка ќе го прими 
ова соопштение, доколку, овај отказ не биде спогод-
бено повлечен пред истекот на овој рок. Ако друга-
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do réception de la part de l 'autre Partie Contractante, 
la notification sera reputée lui être .parvenue 14 
(quatorze) jours après la date à laquellê l'Organisation" 
de l'Aviation Civile Internationale en a reçu 
communie? tion. 

Article 20. 
Les dispositions du présent Accord seront ap~ -

pliquées provisoirement dès le jour de la Signature de 
l'Accord: celui-ci entrera en vigueur lorsque les 
Parties Contractantes se seront .mutuellement notifié 
l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles 
concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des 
accords internationaux. 

En foi, de quoi, les Plénipotentiaires des deux 
Parties Contractantes dûment autorisés par leurs 
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 

Fait a Belgrade, le 5 Mai 1972 
mille neuf cent soixante douze, en double exemplaires, 
en français. 

та страна договорничка не го потврди приемот, се 
смета дека соопштението е примено 14 (четиринае-
сет) дена по приемот на соопштението од страна на 
Организацијата за меѓународно цивилно воздухо-
пловство. 

Член 20 
Одредбите на оваа спогодба се применуваат при-

времено, почнувајќи од денот на потпишувањето на 
спогодбата; спогодбата влегува во сила кога стра-
ните договорнички ќе и соопштат една на друга дека 
ги извршиле своите уставни формалности во врска 
со склучувањето и влегувањето во сила на меѓуна-
родни спогодби. 

Во потврда на што полномошниците на двете 
страни договорнички, прописно овластени од своите 
влади, ја потпишаа оваа спогодба 

Составено во Белград, на 5 мај 1972 година, во 
два примероци на француски јазик. 

Pour le Gouvernement de 
la République Socialiste Fe-
derative de Yougoslavie, 
Membre du Conseil Fédéral 
Exécutif 
Dr. Emi! Ludvigsr, m. p-. 

Pour le Gouvernement 
de la Republique Cen-
trafricaine. Le Ministre 
d'Etat, Délégué à la 
Présidence de la Répub-
lique, 

Ange Patassé, m. p. 

A N N E X E 

A. 
Tableaux de routes 

I. 
Routes sur lesquelles des services aériens pourront 

être exploités par l'entreprise désignée par la 
République Socialiste Fédérative de Yougoslavie: 

Points en Yougoslavie — points intermédiaires — 
points en République Centrafricaine — points au-delà, 
dans les deux sens. 

II. 
Routes sur lesquelles des services aériens pourront 

être exploités par l'entreprise désignée par la-
République Centrafricaine: 

Points en République Centrafricaine — points 
intermédiaires — .points,en Yougoslavie —, points 
au-delà, dans les deux sens. 

За Владата 
на Социјалистичка 

Федеративна Република 
Југославија 

Член на Сојузниот 
извршен совет, 

д-р Емил Лудвигер, с. р. 

За Владата на 
Централноафриканската 

Република 
Државен министер, 

делегат на 
Претседателството 

на Републиката, 
Ange Patasse, с. р. 

П Р И Л О Г 

Преглед на воздушните линии 

Линии на кои претпријатијата што ги одредила 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја можат да ги користат воздушните служби. 

Точки во, Југославија - точки на меѓу слетување 
— точки во Централноафриканската Република -
точки надвор од неа, во обата правци. 

II 
Линии на кои претпријатијата што ги одредила 

Централноафриканската Република можат да ги ко-
ристат воздушните служби 

Точки во Централноафриканската Република -
точки на меѓу слетување — точки во Југославија - ' 
точки надвор од неа, во обата правци. 

1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes 
spécifiées pourront à la convenance de l'entreprise 
désignée ne pas être desservis lors de tous les vols ou 
de certains d'entre eux. 

2, L'entreprise désignée de chacune des Parties 
Contractantes pourra terminer ses services dans le 
territoire de l'autre Partie Contractante. 

3, Les points situés en pays tiers où l'entreprise 
désignée par l'une des Parties Contractantes pourra 
embarquer ou débarquer des passagers, des 
marchandises ou des envois postaux à destination ou 
en provenance du territoire de l'autre Partie 
Contractante seront déterminés par les autorités 
aéronautiques des deux Parties Contractantes, 

4. Des vols supplémentaires ou non-réguliers 
pourront être assurés sur demande préalable de 
l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante. 

1. Секоја точка или повеќе точки на одредени 
линии, ако тоа му одговара на одреденото претпри-
јатие, можат да не се опслужуваат при сите летања 
или при некои од нив. 

2. Одреденото претпријатие на секоја страна до-
говорничка може да ја заврши својата служба на 
територијата на другата страна договорничка. 

3 Точките во трети земји во кои претпријатието 
што го одредила едната страна договорничка може 
да качи или симне патници, стоки или поштенски 
пратки во правец или од правецот на територијата 
на другата страна договорничка, ќе ги одредат воз-
духопловните власти на двете страни договорнички, 

4. Дополнителни или нередовни летања можат 
да бидат обезбедени по претходно барање на прет-
пријатието што го одредила секоја страна договор-
ничка. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен лист 

на СФРЈ", 
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503. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, ,издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА ПСИХОТРОПНИТЕ СУПСТАНЦИИ 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за психотропните суп-
станции, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
8 јуни 1973 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 12 јули 1973 
година. 

ПР бр. 201 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Претседател Јосип Броз Тито, с. р. 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПСИХОТРОПНИТЕ СУПСТАНЦИИ 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за психотропните супстанции, освен одредбата на 

член 27, потпишана на 21 февруари 1971 година во Виена, во по еден примерок на ан-
глиски, кинески, шпански, француски и руски, при што сите пет текстови подеднакво 
се веродостојни. 

Член 2 
Текстот на Конвенцијата во оригинал на француски јазик и во превод на македон-

ски јазик гласи: 

C O N V E N T I O N 

SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

y PREAMBULE 

Les Parties, 
Soucieuses de la santéx physique et morale de 

l'humanité, 
Préoccupées par le problème de santé publique et 

le problème social qui résultent de l'abus de certaines 
substances psychotropes, 

Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de 
ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu, 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des 
mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces subs-
tances à des fins légitimes, 

Reconnaissant que l'utilisation des substances 
psychotropes à des f ins médicales et scientifiques est 
indispensable et que la possibilité de se procurer des 
substances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune 
restriction injustifiée, 

К О Н В Е Н Ц И Ј А 

ЗА ПСИХОТРОПНИТЕ СУПСТАНЦИИ 

У В О Д 

Страните договорнички, 
- Заинтересирани за здравјето и благосостојба-

та на човештвото, 
Загрижени поради проблемот на народното 

здравје и општествените проблеми до кои доаѓа 
поради злоупотреба на некои психотропни супстан-
ции, 

Решени да ја , спречуваат и сузбиваат злоупо-
требата на овие супстанции и недозволената трго-
вија до која таа доведува, 

Сметајќи дека е потребно да се преземат 
строги мерки за да се ограничи користењето на 
овие супстанции само за дозволени цели, 

Признавајќи дека користењето на психотропни-
те супстанции за медицински и научни цели е не-
опходно и дека можноста за прибавување на суп-
станции за овие цели не би требало да биде без 
причина ограничена, 
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Croyant que pour être efficaces les mesures prises 
contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées 
et universelles, 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des 
Nations Unies en matière de contrôle des substances 

-psychotropes et désirant que les organes internationaux 
intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette 
Organisation, 

Convaincues qu'une convention internationale est 
nécessaire pour réaliser ces fins, 

Conviennent de ce qui suit: 

Член 1 

Дефиниции 

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf 
si le contexte exige qu'il en soit autrement, les ex-
pressions suivantes ont dans la présente Convention 
les signification^ indiquées ci-dessous: 

a) L'expression «Conseil» désigne le Conseil éco-
nomique et social des Nations Unies. 

b) L'expression «Commission» désigne la Com-
mission des stupéfiants du Conseil. 

c) L'expression «Organe» désigne ï'Organe inter-
national de contrôle des stupéfiants institué en vertu 
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

d) L'expression «Secrétaire * général» désigne le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

e) L'expression «Substance psychotrope» désigne 
toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou 
synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, 
III ou IV. 

f) L'expression «préparation» désigne: 
i) Une solution ou un mélange, quel que soit son 

état physique^ contenant une ou plusieurs substances 
psychotropes, ou 

ii) une ou plusieurs substances psychotropes di-
visées en unités de prise. 

g) Les expressions «Tableau I», «Tableau II», 
«Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de 
substances psychotropes portant les numéros correspon-
dants, annexées à la présente Convention, qui pourront 
être modifiées, conformément à l'article 2. 

h) Les expressions «exportation» et «importation» 
désignent, chacune dans son acception particulaière, 
le transfert matériel4 d'une substance psychotrope d'un 
Etat dans un autre Etat. 

i) L'expression «fabrication» désigne toutes les 
opérations permettant d'obtenir des substances psycho-
tropes, et comprend la purification et la transformation 
de substances psychotropes en d'autres substances 
psychotropes. Cette expression comprend aussi la 
fabrication de préparations autres que celles qui sont 
faites sur ordonnance, dans une pharmacie. 

j) L'expression «trafic illicite» désigne la fabrica-
tion ou le trafic de substances psychotropes, effectués 
contrairement aux dispositions de la présente Con-
vention. 

к) L'expression «région» désigne toute partie d'un 
Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme 
une entité distincte aux fins de la présente Conven-
tion. 

1) L'expression «locaux» désigne les bâtiments ou 
aux parties desdits bâtiments. 

Article 2 

CKamp d'application du contrôle des substances 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé est en possession de renseignements se rapportant 
à une substance non encore soumise au contrôle inter-

Сметајќи дека мерките против злоупотребата 
на овие супстанции, со цел за поефикасна при-
мена, треба да бидат усогласени и универзални, 

Признавајќи ја надлежноста на Организација-
та на обединетите нации во поглед на контролата 
на психотропните супстанции и со желба заинте-
ресираните меѓународни органи да ја вршат своја-
та дејност во рамките на оваа организација, 

Убедени дека за остварувањето на овие цели 
е потребна една меѓународна конвенција, 

Се согласија во следното: 

Член 1. 

Дефиниции 

Изразите во оваа конвенција ги имаат следни-
те значења, освен ако не cê изречно назначени ЕО 
спротивна смисла или - ако од контекстот произле-
гува поинаку: 

а) изразот „Советот" го означува Економско-со-
цијалниот совет на организацијата на обединетите 
нации; 

б) изразот „Комисијата" ја означува Комисија-
та за опојни дроги на Советот; 

в) изразот „Органот" го означува Меѓународ-
ниот орган за контрола на опојните дроги, устано-
вен според единствената Конвенција за опојните 
дроги од 1961 година; 

г) изразот .,генералниот секретар" го означува 
генералниот секретар на Организацијата на обеди-
нетите нации; 

д) изразот „психотропна супстанција" ја озна-
чува секоја супстанција, било природна или син-
тетичка, или секој природен производ од табелата 
I, II, III или IV; 

ѓ) изразот „препарат" означува: 
i) раствор или мешавина, без оглед на нејзи-

ната физичка состојба, што содржи една или по-
веќе психотропни супстанции, или 

ii) една или повеќе психотропни супстанции во 
одредени дози; 

е) изразите .,табела I", „табела II", .,табела III", 
„табела IV" ги осначуваат листите на психотропни 
супстанции под соодветни броеви, приложени кон 
оваа конвенција, што можат да се менуваат соглас-
но на член 2; 

ж) изразите „извоз" и „увоз", секој во своето 
посебно значење, означуваат физичко пренесување 
на психотрпна супстанција од една држава во 
друга; 

з) изразот „фабрикација" означува секоја по-
стапка со која може да се добие психотрпна суп-
станција, подразбирајќи го тука и пречистувањето 
и преработувањето на психотропни супстанции во 
други психотрпни супстанции. Озој израз исто та-
ка го опфаќа производството и на оние препарати 
што не се подготовуваат по рецепт во аптека; 

и) изразот „недозволена трговија" означува 
фабрикација или трговија со психотропни супстан-
ции што се врши противно на одредбите на оваа 
конвенција; 

ј) изразот .,област" означува секој дел на не-
која држава што, според член 28, за потребите на 
оваа конвенција се смета како посебна целина; 

к) изразот „простории" означува згради, дело-
ви на згради, како и земјиште што им припаѓа на 
овие згради или на делови на овие згради. 

Член 2 

Област на примена на контролата на супстанциите 

1. Ако некоја страна договорничка или Свет-
ската здравствена организација биде известена за 
некоја супстанција која уште не подлежи на меѓу-
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national qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son 
adjonction à l'un des Tableaux de la présente Conven-
tion , elle adressera au Secrétaire général une notifi-
cation accompagnée de tous les renseignements 
pertinents à l'appui. Cette procédure sera de même 
appliquée lorsqu'une Partie ou l'Organisation mondiale 
de la santé sera en possession de renseignements qui 
justifient le transfert 'd 'une substance d'un Tableau 
à un autre, ou la suppression de son inscription à l'un 
des Tableaux. 

2 Le Secrétaire général communiquera cette no-
tification, ainsi que les renseignements qu'il jugera 
pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la 
notification a été faite par une Partie,'à l'Organisation 
mondiale de la santé. 

3. S'il résulte des renseignements accompagnant 
cette notification que ladite substance est susceptible 
d'être inscrite au Tableau I ou au Tableau Iî^en vertu 
du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière 
de tous les renseignements dont elles disposeront, la 
possibilité d'appliquer à titre provisoire à cette sups-
tance toutes les mesures de contrôle applicables aux 
substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas, 

4 Si l'Organisation mondiale de la santé constate: 

a) que ladite substance peut provoquer 

i) 1) un état de dépendance, et 
2) une stimulation ou une dépression du 

système nerveux central donnant lieu à 
des hallucinations ou à des troubles de la 
fonction motrice ou du jugement ou du 
comportement ou de la preception ou de 
l'humeur, ou 

ii) des abus et des effets nocifs comparables à 
ceux d'une cubstance du Tableau I, II, III 
ou IV, et 

b) qu'il existe des rasions suffisantes de croire que 
la substance donne ou risque de donner lieu 
à des abus tels qu'elle constitue un problème 
de santé publique et un problème social justifi-
ant qu'elle soit placée sous contrôle internati-
onal, 

elle communiquera à 1$ Commission une évaluation de' 
cette substance, ou elJe indiquera notamment la mesure 
dans laquelle la substance donne ou risque de donner 
lieu à des abus, le degré de gravité du problème de 
santé publique et du problème social et le degré 
d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des 
recommandations sur les mesures éventualles de 
contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à 
la lumière de cette évaluation. -

5. Tenant compte de la communication de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, dont les évaluations 
seront déterminantes en matière médicale et scientifi-
que, et prenant en considération les facteurs d'ordre 
économique, social, juridique, * administratif et tous 
autres facteurs qu'elle poura juger pertinents, la Com-
mission poura ajouter ladite substance au Tableau I, 
II, III ou IV." Elle pourra demander des rensignements 
complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé 
ou à d'autres sources appropriées. 

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 
1 a trait à une substance déjà inscrit à l'un des 
Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé trans-
mettra à la Commission ses nouvelles constatations 
ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance 
Qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations 
portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui 
paraître appropriées à la lumière cle ladite évaluation. 
La Commission, tenant compte de la communication 
reçue de l'Organisation mondiale de la santé confor-
mément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énu-
mérés ^ dans ledit paragraphe, pourra décider de 
transférer cette substance d'un Tableau à un autre, ou 
supprimer son inscription aux Tableaux. 

народна контрола, а тие податоци, според нејзи-
ното мислење, укажуваат на потребата истата до-
полнително да се внесе во една од табелите на 
оваа конвенција', таа до генералниот секретар до-
ставува соопштение заедно со' сите известувања 
што го поткрепуваат. Оваа постапка исто така се 
применува ако една страна догворничка или Свет-
ската здравствена организација ќе располага со 
податоци што го оправдуваат префрлувањето на 
некоја супстанција од една табела во друга или 
нејзиното бришење од некоја од табелите. 

- 2. Ова соопштение, како и податоците што ги 
смета за потребни, генералниот секретар ги доста-
вува до страните договорнички, до Комисијата и, 
доколку соопштението го дала една страна договор-
ничка, до Светската здравствена организација. 

3. Доколку се утврди врз основа на податоците 
дадени кон соопштението дека оваа супстанција 
може да се внесе во табелата I или во табелата II, 
според член 4, страните договорнички во светли-
ната на сите расположиви податоци ќе ја разгле-
даат можноста привремено да се применат врз оваа 
супстанција сите мерки на контрола што се приме-
нуваат врз супстанциите од табела I или II, веќе 
според случајот. 

4 Ако Светската здравствената организација 
констатира: 

а) дека споменатата супстанција може да пре-
дизвика: 

i) (1) состојба на зависност и 
(2) стимулација или депресија на цен-

тралниот нервен систем што доведува 
до халуцинации или до нарушување 
на моторната функција или на расу-
дувањето, или на обносувањето, или 
на перцепијата, или на расположени-
ето, или 

ii) злоупотреба и негативни последици што 
можат да се споредат со ение што ги 
предизвикува некоја супстанција од та-
бела I, И, III или IV, 

б) дека постојат доволни причини за верување 
дека таа супстанција доведува или може да доведе 
до злоупотреби поради кои постојат здравствени и 
општествени проблеми, што го оправдува нејзиното 
ставање под меѓународна контрола, ќе и го достави 
на Комисијата своето мислење за оваа супстанција, 
наведувајќи во која мера таа супстанција доведу-
ва или може да доведе до злоупотреба, во кој сте-
пен тоа е сериозен проблем и во кој степен е ко-
рисна таа супстанција во терапеутиката, и ќе да-
де препораки за евентуални мерки на контрола на 
кои би било целесообразно да биде подложена таа 
супстанција во светлината на ова мислење. 

5. Имајќи го предвид соопштението на Свет-
ската здравствена организација чие мислење ќе 
биде решавачко од медицинско и научно гледиш-
те, и земајќи ги предвид економските, општестве-
ните, правните; административните и другите фак-
тори што ќе ги смета за важни, Комисијата може 
дополнително да ја внесе оваа супстанција во табе-
ла, I, II, III или IV. Таа може да бара дополнител-
ни известувања од Светската здравствена органи-
зација или од други соодветни извори. 

6. Ако некое соопштение, дадено според точка 
1, се однесува на супстанција што веќе е внесена 
во една од табелите, Светската здравствена органи-
зација ќе достави на Комисијата свои нови наоди и 
секое ново мислење за оваа супстанција, согласно 
на одредбите на точка 4, и сите нови препораки за 
мерките на контрола што ќе изгледаат умесни во 
светлината на тоа мислење. Комисијата, водејќи 
сметка за известувањето" што го добила од Светска-
та здравствена организација според точка 5, како и 
за фактите наредени во оваа точка, може да од-
лучи да ја префрли оваа супстанција од една та-
бела во друга, или да ја брише од табелата. 
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7. Toute décision de la Commission prise en vertu 
du présent article sera communiquée par le Secrétaire 
général à tous les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la 
présente Convention, à l'Organisation mondiale de la 
santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement 
effet pour chaque Partie 180 jours après la date de la 
communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette 
période, et au sujet d'une décision ayant pour effet 
d'ajouter une substance à un Tableau, aura informé 
par écrit le Secrétaire général qu'en raison de circons-
tances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de 
soumettre cette substance à toutes les disposions de la 
Convention applicables aux substances de ce Tableau. 
Une telle notification exposera les motifs de cette dé-
cision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, 
chaque Partie devra appliquer au minimum^ les mesures 
de contrôle énumérées ci-après. 

a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général 
une telle décision au sujet d'une substance jusque-là 
non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IT 
tiendra compte, autant que possible, des mesures de 
contrôle spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui 
concerne cette substance, devra: 

i) exiger des licences > pour sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux dis-
positions prévues par l'article 8 pour les substances 
du Tableau II; 

i 
ii) exiger que'elle ne soit fournie ou dispensée que 

sur ordonnance médicale, conformément aux dis-
positions prévues par l'article 9 pour les substances 
du Tableau II; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'ex-
portation et à l'importation énoncées à l'article 12, 
sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au 
Secrétaire général une notification au sujet de la 
substance en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées pour les 
substances du Tableau II à l'article 13, portant inter-
diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques 
conformément aux dispositions de l'alinéa a) du pa-
ragraphe 4 de l'article 16; et 

vi) prendre des mesures conformes aux disposi-
tions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte 
contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution 
des obligations ci-dessus, -

b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra 
en ce qui concerne cette substance: 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux disposi-
tions de l'article 8; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que 
sur ordonnance médicale conformément aux disposi-
tions de l'article 9; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'expor-
tation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à 
l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire 
général une notification au sujet de la substance en 
question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 
13, portant inteidiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques con-
formément aux dispositions des alinéas a), c) et d), 
du paragraphe 4 de l'article 16; et 

vi) pendre des mesures conformes aux dispositions 
de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des obli-
gations ci-dessus. 

7. Генералниот секретар ја доставува секоја 
одлука на Комисијата, донесена во согласност со 
ОВОЈ член, до сите држави членки на Организаци-
јата на обединетите нации, до државите нечленки 
на ООН а кои се страни договорнички на оваа кон-
венција до Светската здравствена организација и 
до Органот. Оваа одлука во се станува полноважна 
за секоја страна договорничка 180 дена од датумот 
на соопштувањето, освен за онаа страна договор-
ничка која со овој период, во врска со одлука до-
полнително да се внесе во табелата некоја супстан-
ција, писмено ќе го извести генералниот секретар 
дека поради вонредни околности не е во "состојба 
врз оваа супстанција да ги примени сите одредби 
на Конвенцијата што се однесуваат на супстанции-
те од таа табела Во таквото соопштение се наведу-
ваат причините за оваа исклучителна одлука. Без 
оглед на тоа соопштение, секоја страна договор-
ничка треба да ги применува, како минимум, след-

ените мерки на контрола: 
а) страната договорничка која го известила ге-

нералниот секретар за ваквата одлука по повод на 
супстанцијaта што дотогаш не била подложена на 
контрола а и е додадена на табелата I, ќе води 
сметка, колку што тоа е можно, за специјалните 
контролни мерки споменати во член 7, и во поглед 
на оваа супстанција треба: 

i) да бара дозволи за нејзина фабрикација, трго-
вија и распределба, како што е предвидено во член 
8 за супстанциите од табела И; 

ii) да бара таа да се испорачува или издава са-
мо на лекарски рецепт, како што е предвидено ЕО 
член 9 за супстанците од табела II; 

iii) да се придржува кон обврските во поглед 
на извозот и увозот предвидени во член 12, освен 
во однос на другата страна договорничка која упа-
тила до генералниот секретар соопштение во врска 
со супстанцијата за која станува збор; 

iv) да се придржува кон обврските предвидени 
во член 13 за супстанциите од табела II, во поглед 
на забрана или ограничување на увозот и извозот; 

v) да ги доставува до Органот статистичките 
извештаи според, одредбите на став (а), точка 4 на 
член 18; 

vi) да преземе мерки, во согласност со одредби-
те на член 22, за спречување на секој акт што им 
е противен на законите или на прописите усвоени 
врз основа на горните обврски; 

б) Страната договорничка која го известила ге-
нералниот секретар за ваквата одлука по повод на 
супстанцијата што дотогаш не била подложена на 
контрола а и е додадена на табелата II, во поглед 
на оваа супстанција треба: 

i) да бара дозволи за нејзина фабрикација. тр-
говија и распределба, според одредбите на член 8; 

ii) да бара таа да се испорачува или издава са-
мо на лекарски рецепт, според одредбите на член 
9; 

iii) да се придржува кон обврските во поглед 
на извозот предвидени во член 12, освен во однос, 
на другата страна договорничка која го упатила до 
генералниот секретар соопштението во врска со 
супстанцијата за која станува збор; 

iv) да се придржува кон обврските предвидени 
во член 13 за забрана или ограничување на изво-
зот и увозот; 

v) да доставува до Органот статистички извеш-
таи според одредбите на ставовите а), в), г) на точ-
ка 4 на член 16; 

vi) да преземе мерки, во согласност со одред-
бите на член 22, за спречување на секој акт што 
им е противен на законите или прописите усвоени 
врз основа на горните обврски. 
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c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général 
une telle décision au sujet d'une substance jusque-là 
non soumise au cnotrôle et ajoutée au Tableau III 
devra, en ce qui concerne cette substance: 

I) exiger des licences pour sa fabrication, so»n com-
merce et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que 
sur ordonnance médicale, conformément aux disposi-
tions de l'aiticîe 9; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'ex-
portation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une 
autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une 
notification au sujet de la substance en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 
13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; et 

v) prendre des mesures conformes aux dispositions 
de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des obli-
gations ci-dessus. 

d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général 
une telle décision au sujet d'une substance jusnue-là 
non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, 
en ce qui concerne cette substance: 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux disposi-
tions de l'article 8; 

ii) se conformer aux obligations énoncées à l'article 
13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; et 

iiiKprendre des mesures conformes aux dispositions 
(3e l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des obli-
gations ai-dessus. 

e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance transférée à 
un Tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle 
et des obligations plus strictes apliquera au minimum 
l'ensemble des dispositions de la présente Convention 
applicables au Tableau d'où elle a été transférée. 

8 a) Les décisions de la Commission prises en 
vertu du présent article seront sujettes à revision 
par le Conseil si une Partie en formule la demande 
dans les 180 jours suivant la réception de la notification 
de la décision- La demande de revision devra être 
adressée au Secrétaire général en même temps que 
tous les renseignements pertinents qui l'auront motivée. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de 
la demande de revision et des renseignements perti-
nents à la Commission, à l'Organisation mondiale de 
la santé et 'à toutes les Parties, en les invitant à lui 

^communiquer leurs observations dans un délai de 
quatre-vingt-dix jouis. Toutes les observations ainsi 
reçues seront soumises à l'examen du Conseil. 

c) Le Conseil peut conformer, mod:fier ou annuler 
la décision de la Commission, Sa décision sera notifiée 
'è tous les Etats Members de l'Organisations des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties à la présente 
Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale 
de la santé et à l'Organe. 

d) Au cours de la procédure de revision, la décision 
originale de la Commission restera en vigueur, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 7. 

9, Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir 
afin de soumettre à des mesures cle surveillance a niant 
que faire se pourra les substances qui ne sont pas 
visées par la présente Convention, mais qui peuvent 
être utilisées pour la fabrication illicite de substances 
psychotropes.. 

в) Страната договорничка која го известила ге-
нералниот секретар за ваквата одлука по повод на 
супстанцијата што дотогаш не била подложена на 
контрола а и е додадена на табела III, во поглед на 
оваа супстанција треба: 

i) да бара дозволи за нејзина фабрикација, трго-
вија и распределба, според одредбите на член 8; 

ii) да бара таа да се испорачува или издава са-
мо јна лекарски рецепт, според одредбите на член 9; 

iii) да се придржува кон обврските во поглед на 
извозот предвидени со член 12, освен во однос та 
другата страна договорничка која до генералниот 
секретар упатила такво соопштение во врска со суп-
станцијата за која станува збор; 

iv) да се придржува кон обврските предвидени 
во член 13 за забрана или за ограничување на изво-
зот и увозот; . 

v) да презема мерки, во согласност со член 22, 
за спречување на секој акт што им е противен на 
заканите или прописите усвоени врз основа на гор-
ните обврски. 

г) Страната договорничка Koia го известила ге-
нералниот секретар за ваквата одлука по повод на 
супстанцијата што до тогаш не била подложена на 
контрола а и е додадена на табела IV, во поглед на 
оваа супстанција треба: 

i) дa бара дозвола за нејзина фабрикација, тр-
говија и распределба, според одредбите на' член 8; 

ii) да се придржува кон обврските споменати 
во член 13 за забрана или ограничување на извозот 
и увозот; 

iii) да преземе мерки, во согласност со одредби-
те на член 22, за спречување на секој акт што им 
е противен на законите или прописите усвоени врз 
основа на горните обврски. 

д) Страната договорничка која го известила ге-
нералниот секретар за ваквата одлука по повод не-
која супстанција префрлена во табелата врз која 
се применуваат построги контролни мерки и обврс-
ки, ќе ги применува, како минимум, сите одредби 
на оваа конвенција што се применуваат врз табе-
лата од која е префрлена, 

8. а) Одлуките на Комисијата, донесени врз ос-
нова на овој член подлежат на ревизија од страна 
на Советот, доколку некоја страна поднесе барање 
во рок од 180 дена од приемот на соопштението за 
одлуката. Барањето за ревизија треба да се достави 
до генералниот секретар заедно со сите соодветни 
податоци со, кои истото се образлага. 

б) По една копија на барањето за ревизија и 
на соодветните податоци генералниот секретар до-
ставува до Комисијата, до Светската здравствена 
организација и до сите страни договорнички, пови-
кувајќи ги да му ги достават своите забелешки во 
рок од 90 дена. Сите примени забелешки се подне-
суваат до Советот на разгледување. 

в) Советот може да ја потврди, измени или по-
ништи одлуката на Комисијата. Неговата одлука 
им се соопштува на сите држави членки на Органи-
зацијата на обединетите нации, на сите држави не-
членки што се страни договорнички на оваа конвен-
ција, на Комисијата, на Светската здравствена орга-
низација и на Органот. 

г) Во текот на ревизионата постапка, првобит-
ната одлука на Комисијата останува, во сила во 
смисла на одредбите на точка 7. 

9. Страните договорнички ќе направат се што 
е во нивна сила за да може супстанциите, на кои 
се однесува оваа конвенција, но кои можат да 
се користат за недозволена фабрикација на психо-
тропни супстанции, да се подложат на надзорни 
мерки кои е можно да се спроведат, 
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Article 3 

Dispositions particulières relatives au contrôle des 
préparations 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragrap-
hes suivantes du présent article, une préparation est 
soumise aux mêmes mesures de contrôle que la sub-
stance psychotrope qu'elle contient, et, si elle contient 
plus d'une telle substance aux mesures applicables à 
celle de ces substances qui est le plus strictement 
contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance 
psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est 
composée de telle manière qu'elle en présente qu'un 
risque d'abus négligeable ou nul, et que lai substance 
ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner 
lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, 
et qu'en conséquence cette préparation ne crée, ni un 
problème pour la santé publique, ni un problème social, 
ladite préparation pourra être exemptée de certaines 
des" mesures de contrôle énoncées dans la présente Con-
vention, conformément au paragraphe 3. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève 
des dispositions du paragraphe précédent, elle peut dé-
cider de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses 
régions, d'une ou de toutes les mesures de contrôle 
prévues dans la présente Convention; toutefois ladite 
préparation demeurera soumise aux obligations énon-
cées dans les articles suivants: 

a) article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la 
fabrication; 

-b) article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique 
aux préparations exemptées; 

c) article 13 (interdiction et restrictions à l'expor-
tation et à l'importation); 

d)' article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à 
3a fabrication; . - * 

. e) article 16 (renseignements à fournir par les 
Parties), en ce qu'il s'applique aux préparations ex-
emptées; et 

f) article 22 (dispositions pénales), dans la mesure 
nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois 
ou règlements adoptés conformément aux obligations 
ci-dessus. 

Ladite Partie notifiera au,Secrétaire général toutes 
décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composi-
tion de la préparation exemptée, et les mesures de 
contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire gé-
néral transmettra la notification aux autres Parties, à 
l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé a des informations sur une préparation exemptée 
en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la 
Suppression complète ou partielle de l'exemption, elle 
les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les 
informations à l'appui de cette notification. Le Secré-
taire général transmettra cette notification, accom-
pagnée de toute information qu'il jugera pertinente, 
aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification 
sera faite par une Partie,- à l'Organisation mondiale 
de la santé. L'Organisation mondiale de la santé com-
muniquera à la Commission une évaluation de la pré-
paration prenant en considération les facteurs énumé-
rés au paragraphe 2, ainsi qu'une recommandation 
relative aux mesures de contrôle dont la préparation 
devrait éventuellement cesser d'être exemptée. La 
Commission, tenant compte de la communication de 
l'Organisation mondiale de la santé, dont l'évaluation 
sera déterminante en matière médicale et scientifique, 
et prenant en considération les facteures d'ordre éco-
nomique, sccial, juridique, administratif et autres, 
qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la 
préparation cessera d'être exemptée d'une ou de toutes 

mesures de contrôle. Le Secrétaire général com-

Член 3 

Посебни одредби што се однесуваат на контролата 
на препаратите 

1. Под резерва на одредбите што се дадени во 
следните точки на ОВОЈ член, препаратот подлежи 
на исти контролни мерки како и психотропната 
супстанција што ја содржи, а ако содржи повеќе 
од една таква супстанција — на мерките што се 
применуваат врз онаа супстанција што се наоѓа 
под најстрога контрола. 

2. Доколку некој препарат кој содржи психо-
тропна супстанција, а таа супстанција не е од та-
бела I, е составен така што да претставува само 
незначителна или никаква опасност од злоупотре-
ба и доколку таа супстанција не може да се издвои 
со лесно применливи средства во количина која 
може да доведе до злоупотреба, та, според тоа, 
препаратот не создава ниту проблем за народното 
здравје, ниту општествен проблем, препаратот мо-
же да се ослободи од некои контролни мерки од оваа 
конвенција, во согласност со точка 3 на овој член. 

3. Доколку една страна договорничка утврди 
дека некој препарат е опфатен со одредбите на 
претходната точка, таа може да одлучи во својата 
земја, или во една област на својата земја, да го 
ослободи од некоја или од сите мерки на контрола 
предвидени со оваа конвенција, но споменатиот 
препарат сепак и понатаму подлежи на обврските 
наведени во следните членови: 

а) член 8 (дозволи) — во поглед на фабрика-
цијата; 

б) член 11 (евидентирање) — во поглед на пре-
паратите, ослободени од контрола; 

в) член 13 (забрана и ограничување на извозот 
и увозот); 

г) член 15 (инспекција) — во поглед на фабри-
кацијата; 

д) член 16 (известувања што треба да ги доста-
ват страните договорнички) — во поглед на препа-
ратите ослободени од контрола; 

ѓ) член 22 (казнени одредби) — во мера што е 
потребна за сузбивање на дејностите противни на 
законот и на прописите донесени врз основа на од-
напред наведените обврски. 

Споменатата страна договорничка го известува 
генералниот секретар за сите одлуки од овој вид, 
за називот и составот на препаратот ослободен од 
контрола и за мерките на контролата од кои истиот 
е ослободен. Генералниот секретар им го доставува 
ова известување на други страни договорнички, 
на Меѓународната здравствена организација и на 
Органот, 

4. Доколку некоја страна договорничка или 
Светската здравствена организација има известу-
вања за некој препарат ослободен од контрола врз 
основа на параграфот 3, кои, по нивното мислење, 
го оправдуваат наполно или делум укинувањето на 
ослободувањето од контрола, таа му ги соопштува 
на генералниот секретар и му ги доставува изве-
стувањата со кои се образлага ова соопштение. 
Генералниот секретар го доставува ова соопштение, 
заедно со други информации што ги смета за важ-
ни, до страните договорнички, до Комисијата и, во 
случај кога соопштението дошло од една договор-
ничка, до Светската здравствена организација. 
Светската здравствена организација доставува до 
Комисијата мислење за препаратот имајќи ги пред-
вид факторите наброени во точка 2, како и препо-
рака за мерките на контролата од кои препаратот 
во иднина не би требало да биде ослободен. Водеј-
ќи сметка за известувањето на Светската здравстве-
на организација, чие мислење е решавачко од 
медицинско и научно гледиште, и земајќи ги пред-
вид' економските," социјалните, правните, админи-
стративните и други фактори што ќе ги смета за 
важни, Комисијата може да одлучи тој препарат 
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muniquera toute décision de la Commission prise en 
vertu du présent paragraphe à tous les Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non 
membres Parties à la présente Convention, à l'Orga-
nisation mondiale de la santé et à l'Organe, Toutes les 
Parties prendront des dispositions en vue de supprimer 
l'exemption de la ou des mesures de contrôle en ques-
tion dans un délai de-180 jours à compter de la date 
de la communication du Secrétaire général. 

Article 4 

Autres dispositions particulières relatives au champ 
d'application du contrôle 

En ce qui concerne les substances ~ psychotropes 
autres que celles du Tableau I, les Parties pourront 
autoriser: 

a) le transport par les voyageurs internationaux 
'de petites quantités de préparations pour leur usage 
personnel; chaque Partie pourra cependant s'assurer 
que ces préparations ont été légalement obtenues; 

b) 1'çmploi de ces substances dans l'industrie pour 
la fabrication de substances ou produits non psycho-
tropes, sous réserve que leur soient appliquées les 
mesures de contrôle requises par la présente Conven-
tion jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes 
soit tel qu'elles ne puissent - pas. dans la pratique, 
donner lieu à des abus ou être récupérées; et 

c) l'utilisation de ces substances, sous réserve que 
leur soient appliquées les mesures de contrôle requises 
par la présente Convention, pour la capture-d'animaux 
par des personnes expressément autorisées par les 
autorités compétentes à utiliser lesdites substances à 
cet effet. 

Article 5 ' 

Limitation de l'utilisation aux fins medicales et 
scientifiques 

1. -Chaque Partie limitera l'utilisation des substan-
ces. du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7. 

2. Chaque Partie devra, sous réserve des disposi-
tions de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle 
jugera appropriées, la fabrication, l'exportation, l'im-
portation, la distribution, les stocks, le commerce, 
l'emploi et la détention de substances des Tableaux II, 
III et IV aux fins médicales et scientifiques. 

3. Il est souhaitable que les Parties n'autorisent 
pas la détention de substances des Tableaux II, III et 
IV, sauf dans les conditions prévues par la loi. 

Article 6 

Administration spéciale 

Il est souhaitable qu'à Teffet d'appliquer les dis-
positions de la présente Convention chaque Partie 
institue et * entretienne une administration spéciale. Il 
peut y avoir avantage à ce que cette administra-
tion soit la même que l'administration spéciale qui a 
été instituée en vertu des dispositions des conventions 
soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle 
travaille en étroite collaboration avec cette administra-
tion spéciale. 

да престане да биде ослободен од некоја или од си-
те мерки на контрола. Генералниот секретар ја 
доставува одлуката на Комисијата, во смисла на 
оваа точка, до сите држави членки на Организаци-
јата на обединетите нации, до државите кои не се 
членки а се договорнички на оваа конвенција, до 
Светската здравствена организација и до Органот. 
Сите страни договорнички преземаат мерки во рок 
од 180 дена сметајќи, од денот на соопштението на 
генералниот секретар, да се прекрати со ослободу-
вање од мерките или. од мерките на контролата за 
кои станува збор. 

Член 4 

Други посебни одредби што се однесуваат -на об-
ласта на примената на контролата 

Во "поглед на психотропните супстанции што 
се наоѓаат во табела I, страните договорнички 
можат да одобрат: 

а) меѓународни патници да носат мали количи-
ни препарати за своја лична употреба; меѓутоа, 
секоја Страна договорничка - може да проверува да-
ли овие препарати се прибавени на законит начин; 

б) употреба на овие супстанции, во индустрија-
та за фабрикација на непсихотропни супстанции 
или производи, под услов да се применуваат врз 
нив контролните мерки предвидени со ова конвен-
ција, се додека состојбата во поглед на психотроп-
ните супстанции не биде таква што тие во практи-
ката повеќе да не можат да се злоупотребат или 
повторно да се издвојат; 

в) користење на овие супстанции, под услов 
да се применуваат врз нив контролните мерки пред-
видени, со оваа конвенција, з а ф а ќ а њ е животни од 
страна на лица кои изречно се овластени од над-
лежните органи да ги користат за таа цел споме-
натите супстанции. 

Член 5 

Ограничување на користењето само за медицински 
и научни цели 

1. Секоја страна договорничка го ограничува 
користењето на супстанциите од табела I како што 
е предвидено во член 7. 

2. Секоја страна договорничка треба, со исклу-
чок на одредбите на член 4, по пат на мерките што 
ќе ги смета за погодни, да ги ограничи на меди-
цински и научни цели фабрикацијата, извозот, уво-
зот, распределбата, резервите, трговијата, употре-
бата и држењето на супстанциите од табелите II, 
III и IV. 

3. Пожелно е страните договорнички да не доз-
волат држење на супстанциите од табелите И, III 
и IV, освен под условите што се предвидени со за-
конот. 

Член 6 

Посебна администрација 

Пожелно е, заради примена на одредбите на 
оваа Конвенција, секоја страна договорничка да 
установи и да издржува посебна администрација. 
Корисно би било оваа администрација да биде иста 
како и специјалната администрација установена 
во смисла на одредбите на Конвенцијата за контро-
ла на опојните дроги, или тесно да соработува со 
оваа специјална администрација. 
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Article 7 

Dispositions spéciales yisànt les substances du 
Tableau ï 

En ce qui concerne les substances du Tableau I, 
les Parties devront: . 

a) interdire toute utilisation dç ces substances, sauf 
à des fins scientifiques ou à, des fins médicales très 
limitées, par des personnes dûment autorisées qui tra-
vaillent dans des établissements médicaux ou scientifi-
ques relevant directement de leurs gouvernements ou 
expressément autorisés par eux; 

b) exiger que la fabrication, le commerce, la dis-
tribution et la détention de ces substances soient subor-
donnés à la possession d'une licence spéciale ou d'une 
autorisation préalable; 

c) prévoir une surveillance étroite des activités et 
des actes .mentionnés aux alinéas a) et b); 

d) ne permettre de.délivrer à une personne dûment 
autorisée que la quantité de ces substances nécessaire 
aux fins pour lesquelles l'autorisation, a été accordée; 

c) exiger que les personnes exerçant des fonctions 
medicales et scientifiques enregistrent l'acquisition de 
ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits 
enregistrements devant être conservés pendant au 
moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura 
été consignée; et 

f) interdire l'exportation et l'importation de ces 
substances souf lorsque l'exportateur et l'importateur 
seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administration com-
pétente du pays ou de la région exportateurs et impor-
tateurs, respectivement, ou d'autres personnes ou 
enterprises que les autorités compétentes de leurs pays 
ou régions auront expressément autorisées à cet effet. 
Les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 
en ce qui concerne les autorisations d'exportation et 
d'importation pour les substances du Tableau II 
s'appliqueront également aux substances du Tableau I. 

Article 8 

Licences 

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure 
de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce 
(y compris le commerce d'exportation et d'importation) 
et la distribution des substances des Tableaux II, III 
et IV. 

2. Les Parties: 
a) exerceront une surveillance sur toutes les per-

sonnes et enterprises dûment autorisées se livrant à la 
fabrication, au commerce (y compris le commerce d'ex-
portation et d'importation) ou à la distribution des 
substances visées au paragraphe 1; 

b) soumettront à un régime de licence ou autre 
mesure de contrôle similaire les établissements et les 
locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou 
cette distribution peuvent se faire; et 

c) feront en sorte que des mesures de sécurité 
soient prises pour ces établissements et ces locaux, de 
manière à prévenir les vols ou autres détournements 
de stocks, 

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 
article concernant le régime de licence ou autres 
mesures de contrôle similaires ne s'appliqueront pas 
nécessairement aux personnes dûment autorisées à 
exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques 
et agissant dans l'exercice de ces fonctions. 

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes 
à qui des licences sont délivrées en application de la 

Член 7 

Специјални одредби за супстанциите од табела I 

Што се однесува до супстанциите од табела I, 
страните договорнички треба: 

а) да го забранат секое користење, на сите суп-
станции, освен за научни цели или за мошне огра-
ничени медицински. цели од страна на прописно 
овластените лица вработени' во медицинските или 
научните установи кои- непосредно потпаѓаат под 
надлежност на ,своите влади или тие изречно ги 
овластиле; 

б) да бараат фабрикацијата, трговијата, распре-
делбата и држењето на овие супстанции да бидат 
обусловени со поседување на специјална дозвола 
или на претходно овластување; 

в) да обезбедат строга контрола на дејностите 
наведени во ставовите а) и б); 

г) на прописно овластеното лице да му дозво-
лат издавање само на онаа количина супстанција 
што е потребна за целта за која е издадено овла-
стувањето; 

д) да бараат од лицата кои вршат лекарски на-
учни функции да го бележат купувањето на овие 
супстанции и подробностите за нивната употреба, 
со тоа што овие податоци треба да се чуваат нај-
малку две години по последната евидентирана 
употреба на овие супстанции; 

ѓ) да го забранат извозот и увозот на овие 
супстанции, освен кога и извозникот и увозникот 
се надлежниот орган или надлежната администра-
ција на земјата или на областа која извезува или 
увезува или други лица или претпријатија, изреч-
но овластени за таа цел од страна на надлежните 
власти на нивната земја или област. Барањата пред-
видени во точка 1 на член 12 во поглед на извозни-
те и увозните дозволи за супстанциите од табела 
II се применуваат, исто така, и врз супстанциите 
од табела I. 

Член 8 

Дозволи 

1. Страните договорнички бараат дозвола или 
друга слична контрола на мерките за фабрикаци-
ја, трговија (вклучувајќи го извозот и увозот) и 
распределба на супстанциите од табелите И, III и 
IV. 

2. Страните договорнички: 
а) вршат надзор над сите прописно овластени 

лица и претпријатија кои се занимаваат со фабрика-
ција, трговија( вклучувајќи го извозот и увозот) или 
со распределба на супстанциите наведени во точка 1; 

б) ги ставаат под режимот на дозволи или на 
други слични контролни мерки оние згради и про-
стории во кои може да се врши оваа фабрикација, 
трговија или распределба; 

в) се грижат да бидат преземени мерките за 
безбедност во овие згради и простории, за да се 
спречи кражба и други проневери на залихите. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 на овој член во врска 
со режимот на дозволите или со други слични кон-
тролни мерки, не мораат задолжително да се при-
менуваат врз лица кои прописно се овластени да 
вршат терапеутски и научни функции додека ги 
вршат овие функции. 

4. Страните договорнички бараат сите лица на 
кои им се издадени дозволи во смисла на приме-
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présente Convention ou qui possèdent des autorisations 
équivalentes confoimément aux dispositions prévues 
au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b) de 
l'article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer 
effectivement et fidèlement les' d isposions des lois et 
règlements adoptés en exécution de la piosonte Con-. 
vention. 

Article 9 \ 

Ordonnances médicales 

1. Les Parties exigeront que les substances des 
Tableaux 11, III et IV ne soient fournies ou dispensees 
pour être utilisées par des particuliers que sur ordon-
nance médicale, sauf dans les cas où des particuliers 
peuvent légalement obtenir, utiljger, dispenser ou admi-
nistrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé 
de fonctions thérapeutiques ou scientifiques, 

2. Les Parties prendront les mesures-nécessaires 
pour que les ordonnances prescrivant des substances 
des Tableaux II, III et IV soient délivrées vonforme-
ment à la pratique médicale et soumises, en ce qui 
concerne notamment le nombre des renouvellements 
possibles et la durée de leur validité, à une^ régie-
.mentation qui assure la protection de la santé et de 
• l'intérêt publics, 

3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, 
une Paitie peut si, à son avis, la situation locale l'exige 
et dans les conditions qu'elle pourra prescrire, y 
compris en matière d'enregistrement, autoriser les 
pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs 
de détail sous licence désignés par les autorités 
chargées de la santé - publique dans son pays ou une 
partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans 
ordonnance pour être utilisés par des particuliers dans 
des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites 
.quantités de substances des Tableaux III et IV, dans 
les limites que les Parties définiront. 

Article 10 

Mises en garde à porter sur le conditionnement 
et annonces publicitaires 

1. Chaque Partie exiger?,, compte tenu des ré-
glementations ou recommandations pertinentes de 
l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués 
sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire 
et de toute façon sur la notice accompagnant le con-
ditionnement pour la distribution au détail des substan-
ces psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les pré-
cautions à prendre et les mises en garde qui sont néces-
saires, à son avis, pour la sécurité de l'usager. 

2 Chaque Partie, tenant dûment compte des dispo-
sitions de sa constitution, interdira les annonces publi-
citaires ayant trait aux substances psychotropes et 
destinées au grand public. 

Article 11 

Enregistrement 

1. Les Parties exigeront que, pour les substances 
du Tableaux I, les fabricants et toutes autres personnes 
autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce 
de ces substances et à les distribuer procèdent à 
l'enregistrement, dans les conditions déterminées par 
chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon 
précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock 
ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque 
cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur 
et de l'acquéreur. 

ната на оваа конвенција, или кои имаат соодветни 
овластувања според одредбите предвидени во точ-
ка 1 на овој член или во став б) на член 7, да би-
дат прописно квалификувани за ефикасна и до-
следна примена на одредбите на законот и на про-
писите донесени заради спроведување на оваа кон-
венција. 

Член 9 

Лекарски рецепти 

1 Страните договорнички бараат супстанциите 
од табелите И, III и IV да се издаваат или прода-
ваат на поединци само со лекарски рецепт, освен 
во случај кога поединци можат легално да ги до-
биваат, употребуваат, продаваат или издаваат на 
рецепт овие супстанции во прописно овластено вр-
шење на терапеутски или научни функции. 

2. Страните договорнички ги преземаат потребни-
те мерки рецептите со кои се препишуваат супстан-
ците од табелите П, III и IV да се издаваат соглас-
но со лекарската практика и според прописите, 
особено во поглед на бројот на можните обнову-
вања на рецептите и траењето иа нивната важност, 
за да се обезбеди заштита на здравјето и благо-
состојбата на народот. 

3 Без оглед на одредбите на точка 1, страната 
договорничка доколку по нејзиното мислење тоа го 
бара локалната ситуација и под услови што таа ќе 
ги одреди, вклучувани го водењето на евиденција, 
може да му одобри на овластениот аптекар или на 
друго лице овластело за дистрибуција на мало ко-
го ќе го одреди органот за народно здравје во зем-
јата или во областа, по сопствено наоѓање и без 
рецепт да може да им издава на поединци во ис-
клучителни случаи за користење и за медицински 
цели мали количини супстанции од табелите III 
и IV, во границите што ќе ги одредат страните 
договорнички. 

Член 10 
Предупредувања на амбалажата и рекламните 

огласи 

1. Секоја страна договорничка бара, водејќи 
сметка за соодветните прописи и за препораките 
на Светската здравствена организација, колку што 
тоа е можно, на етикетите, а во секој случај на 
упатството што се дава со пакувањето за дистри-
буција на психотропни супстанции во малопродаж-
бата, да се назначат начинот на употреба, мерки-
те на претпазливост и други предупредувања што 
до нејзиното сфаќање се потребни за безбедноста 
на корисниците. 

2. Секоја страна договорничка, водејќи сметка 
за своите уставни одредби, ги забранува реклам-
ните огласи што се однесуваат на психотропни^ 
супстанции а кои се наменети за пошироката јав-
ност. 

Член 11 

Евидентирање 

1. За супстанциите од табела I, страните дого-
ворнички бараат фабрикантите и сите други лица, 
овластени во смисла на член 7, кои тргуваат со 
овие супстанции и вршат нивна распределба, да во-
дат евиденција за условите што ги одредува секоја 
страна договорничка, на начин што точно да се 
гледаат подробностите за произведените количини 
или за количините што се држат на залихи, а за 
секоја набавка и испорака — подробностите за ко-
личината, датумот и имињата на снабдувачот и на 
купувачот. 
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2 Les Parties exigeront que, pour les substances 
des Tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs 
de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent 
à l'enregistrement dans les conditions déterminées par 
chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon 
précise, les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque 
acquisiton et pour chaque cession, la quantité, la date 
et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

3. Les Parties exigeront que, pour les substances 
du Tableau II, les distributeurs de détail, les établis-
sements hospitaliers, les centres de traitement et les 
institutions scientifiques procèdent à l'enregistrement 
dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de 
manière à faire apparaître, de façon précise, pour 
chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, 
la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur, 

4 Les Parties veilleront, par des méthodes appro-, 
priées et en tenant compte des partiques profession-
nelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que 
les informations relatives à l'acquisition et à la cossion 
de substances du Tableau III par des distributeurs de 
détail, des, établissements hospitaliers, des centres de 
traitement et des institutions scientifiques puissent être 
facilement consultées. 

5. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau IV,/ les fabricants, les exportateurs et les im-
portateurs procèdent à l'enregistrement, dans les con-
ditions déterminées par chaque Partie, de manière à 
faire apparaître les quantités fabriquées exportées et 
importées, 

6. Les Parties exigeront des fabricants de prépara-
tions exemptées conformément au paragraphe 3 de 
l'article 3 qu'ils enregistrement la quantité de chaque 
substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une 
préparation exemptée, la nature et la quantité totale 
de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette 
substance, ainsi que les mentions relatives à la pre-
mière cession de ladite préparation. 

7. Les Parties veilleront à cé que les enregistre-
ments et les informations visées au présent article et 
qui sont nécessaires à l'établissement des tapports 
prévus à l'article 16, soient conservés pendant deux 
ans au moins. 

Article 12 

Dispositions relatives au commerce international 

1 a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'im-
portation de substances du Tableau I ou II doit exiger 
qu'une autorisation d'importation ou d'exportation 
distincte rédigee sur un formulaire d'un modèle établi 
par la Commission, soit obtenue pour chaque exporta-
tion ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs 
substances, 

b) Cette autorisation doit comporter la dénomina-
tion commune internationale de la substance ou. en 
l'absences d'une telle dénomination, la désignation de 
la substance dans le Tableau, la quantité à exporter 
ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et 
l'adresse de l'expoi tateur et de l'importateur, et la 
période au cours de laouelle l'exportation ou l'impor-
tation doit avoir lieu Si la substance est exportée ou 
.importée sous forme de piépnration, le nom de la pré-
paration. si s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'au-
torisation d'exportation doit aussi indiquer le numére 
et la date du certificat d'importation, et spécifier 
l'autorité qui l'a délivre 

c) Avant de délivier une autorisation d'exportation 
les Parties exigeiont une autorisation d'importation 
délivrée pai les autorités compétentes du pays ou de 
la région importateurs et attestant que l'importation 
de la substance ou des substances dont il est question 
est approuvée, et cette autorisation sera produite par 
la région importateurs et attestant que l'importation 
d'exportation. 

2. За супстанциите од табела II и III страните 
договорнички бараат фабрикантите, дистрибутери-
те на големо, извозниците и увозниците да водат 
евиденција за условите што ги одредува секоја 
страна договорничка, точно да се гледаат подроб-
ностите за произведените количини, а за секоја 
набавка и испорака — подробностите зa количина-
та, датумот и имињата на снабдувачот и на купу-
вачот. 

3. За супстанциите од табела И, страните дого-
ворнички бараат дистрибутерите на мало, болници-
те, центрите за лекување и научните установи да 
водат евиденција за условите што ги одредува се-
која страна договорничка, на таков начин што 
точно да се гледаат, за секоја набавка и испорака, 
податоците за количината, датумот и имињата На 
снабдувачот и купувачот, 

4. Страните договорнички се грижат, со соод-
ветни методи и имајќи ја предвид постојната про-
фесионална и трговска практика во земјата, по-
датоците за набавките и за испораките на супстан-
циите од табела III што ги вршат дистрибутерите 
на мало, болниците, центрите за лекување и науч-
ните установи, да можат лесно да се користат. 

5. За супстанциите од табела IV, страните до-
говорнички бараат фабрикантите, извозниците и 
увозниците да водат евиденција за условите што 
ги одредува секоја страна договорничка, на таков 
начин што да се гледаат подробностите за фабри-
куваните, извезените и увезените количини. 

6. Страните договорнички бараат од фабрикан-
тите на препаратите ослободени од контролата, 
согласно точка 3 на член 3, да водат евиденција за 
количината на секоја психотропна супстанција што 
се користи во изработувањето на таквите препа-
рати ослободени од контрола и за природата, вкуп-
ната количина "на ослободениот препарат,, што е 
произведен од таа супстанција и за податоците за 
почетната испорака на споменатиот 'препарат. 

7. Страните договорнички се грижат евиденци-
јата и известувањата што се предвидени во овој 
член и што се потребни за изработување на изве-
штаите предвидени со член 16, да бидат чувани 
најмалку две години. 

Член 12 
Одредби што се однесуваат на меѓународната трго-

вија 
1. Секоја страна договорничка која ќе дозволи 

извоз или увоз на супстанциите од табела I или И, 
треба да бара да се прибават посебни увозни и из-
возни дозволи, според образецот што го изработи 
Комисијата, за секој одделен извоз или увоз, било 
да станува збор за една или повеќе супстанции. 

б) Оваа дозвола треба да го содржи прифате-
ниот меѓународен назив на супстанцијата или, во 
недостиг на овој назив, називот на супстанцијата 
во табелата, количината што се извезува или се 
увезува, фармацеутски облик, името и адресата 
на извозникот и на увозникот, и периодот во текот 
на кој треба да се изврши извозот или увозот. До-
колку супстанцијата се извезува или се увезува во 
облик на препарат, исто така ќе биде назначен 
називот на препаратот — доколку ПОСТЈИ. В О из-
возната дозвола исто така треба да биде назначен 
бројот и датумот на увозната дозвола и наведен 
органот што ја издал оваа дозвола. 

' в) Пред издавањето на извозната дозвола, стра-
ните договорнички бараат увозна дозвола издадена 
од надлежните власти на земјата или областа на 
увозникот, со која се потврдува дека е дозволен 
увоз на супстанцијата или на супстанциите за кои 
станува збор, а оваа дозвола ја поднесува лицето 
или установата што ја бара извозната дозвола. 
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d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera 
jointe à chaque envoi, et le gouvernement quj délivre 
l'autorisation d'exportation en adressera une copie au 
gouvernement du pays ou de la région importateurs. 

e) Lorsque l'impôt tation a été effectuée, le gouvern-
ement du pays ou de la région importateurs renveria 
au gouvernement du pays ou de la région exportateurs 
l'autorisation d'exportation avec une attestation certi-
fiant la quantité effectivement importée. 

2 a) Les Paities exigeront que, pour chaque ex-
portation de substances du Tableau III, les exportate-
eurs établissént en trois exemplaires une déclaration, 
rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la 
Commission, contenant les renseignements suivants: 

i) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'im-
portateur: 

ii) la dénomination commune internationale ou, en 
l'absence d'une telle dénomination la désignation de 
la substance dans le Tableau; 

iii) la quantité de la substance et la forme phar-
maceutique sous laquePe la substance est exportée, et, 
si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de 
cette préparation, s'il existe; et 

iv) la date d'envoi 
b) Les exportateurs fourniront aux autorités compé-

tentes de leur pav? ou de leur région deux exemplaires 
de cètte déclaration Ils joindront le trosième exem-
plaire à leur envoi. 

c) La Partie du territoire de laquelle une substance 
du Tableau III a é1é exportée (Jevra, aussitôt que 
possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après 
la date d'envoi, transmettre, aux autorates compétentes 
du pays ou de la région1 importateurs, sous pli recom-
mandé avec accusé de réception, un exemplaire de la 
déclaration reçue de l'exportateur. 

d) Les Parties pourront exiger que des réception 
du colis, l'importateur adresse aux autorités compé-
tentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui 
accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les 
quantités reçues et la date de réception. 

3. Les substances des Tableaux I et II seront en 
outre soumises aux dispositions ci-après: 

a) Les Parties exerceront dans les ports francs et 
les zones franches la même surveillance et le même 
contrôle que dans les autres parties de leur territoire, 
étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un 
régime, plus sévèi e -

i b) Les exportations sous forme d'envois adressés 
à une banque au compte d'une personne différente de 
celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation 
ou à une boîte poctale seront interdites, 

c) Les exportations de substances du Tableau I 
sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douanes-
seront interdites Les exportations de substances du 
Tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt 
de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement 
du pays importateur précise, sur le certificat d'impor-
tation produit par la personne ou l'établissement qui 
demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé 
l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé 
dans un entrepôt de douane En pareil cas, l'autorisation 
d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette 
fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subor-
donné à la présentation d'un permis émanant des 
autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un 
envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une 
exportation nouvelle au sens de la présente Convention. 

d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie 
ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation 
d'exportation seront retenus par" les autorités com-
pétentes. 

e) Une partie n'autorisera pas le passage en transit 
sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un 

r) Една копија на извозната дозвола се дрик-
лучува кон секоја пратка, а владата што ja издава 
извозната дозвола доставува една копија од оваа 
дозвола до владата на земјата иии областа на 
увозникот. 

д) По извршениот увоз, владата на земјата или 
областа на увозникот и ја враќа на владата на 
земјата или на областа на извозникот извозната 
дозвола со потврда за вистински увезената коли-
чина. 

2. а) Страните договорнички бараат од извозни-
кот за секој извоз на супстанции од табела III да 
сочинат декларација во три примероци, составена 
според образецот што го изработи Комисијата, а 
кој ги содржи следните податоци: 

i) име и адреса на извозникот и увозникот; 

ii) прифатен меѓународен назив или, во недо-
стиг на таков назив, назив на супстанцијата во 
табелата; 

iii) количина на супстанцијата и фармацеутски 
облик во кој супстанцијата се извезува, а доколку 
станува збор" за препарат, назив на тој препарат, 
доколку постои, и 

iv) датум на испраќањето. 
б) Извозниците доставуваат до надлежните вла-

сти на својата земја или област два примерока од 
оваа декларација, Третиот примерок го испраќаат 
со својата пратка. 

в) Страната договорничка од чија територија е 
извезена супстанцијата од табела III, треба што 
побрзо, а најдоцна 90 дена по датумот на испраќа-
њето, да достави до надлежните власти на земјата 
или областа на увозникот; во вид на препорачано 
писмо со потврда за приемот, еден примерок од 
декларацијата што го добила од извозникот. 

г) Страните договорнички можат да бараат 
увозникот веднаш по приемот на пакетот да упати 
до надлежните власти на својата земја или на сво-
јата област прописно заверен примерок добиен со 
пратката, назначувајќи ја примената количина и 
датумот на приемот. 

3. Супстанциите од табелите I и И, освен тоа, под-
лежат на подолу наведените одредби. 

а) Страните договорнички во слободните при-
станишта и зони вршат ист надзор и контрола како 
и на другите делови од својата територија, со тоа 
што тие можат да применуваат и построг режим. 

б) Се забранува извозот во вид на пратки упа-
тени на поштански фах или на некоја банка за 
сметка на некое друго лице чие име не е наведено 
во извозната дозвола. 

в) Се забранува извозот на супстанциите од 
табела I во вид на пратки упатени до некој царин-
ски склад. Се забранува извозот на супстанциите 
од табела II во вид на пратки упатени до некој 
царински склад, освен ако, владата на земјата "на 
увозникот тбчно назначи на увозната дозвола, што 
ја поднесува лицето или установата што бара из-
возна дозвола, дека го одобрила увозот на пратката 
со цел за нејзино сметсување ва царинскиот склад. 
Во ТОЈ случај, во извозната дозвола точно се назна-
чува дека пратката е упатена за таа цел. За секое 
подигање од царинскиот склад треба да се поднесе -
дозвола' издадена од властите во чија надлежност 
спаѓа ТОЈ склад, а кога е во -прашање пратка за 
странство — таа, во смисла на оваа Конвенција, се 
третира како нов извоз. 

г) Пратките што се увезуваат на територијата на 
една страна договорничка или се извезуваат од таа 
територија а при тоа кон нив да не е приложена 
извозната дозвола, ги задржуваат надлежните вла-
ста. 

д) Една страна договорничка не одобрува тран-
зитен премин преку својата територија во правец на 
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envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit 
ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf 
si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet 
envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite 
Partie. 

f) Les autorités compétentes d'un pays ou d une 
région quelconque à travers lesquels le passage d'un 
envoi de ces substances est autorisé prendront toutes 
les. mesures nécessaires pour empêcher le déroutement 
dudit envoi vers une destination autre que celle qui 
figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe 
à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou 
de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue 
n'autorise ce déroutement. Le Gouvernement de ce pays 
ou .de cette région de transit traitera toute demande 
de déroutèment comme s'il s'agissait d'une exportation 
du'pays ou de la région de transit vers le pays ou la 
région de la nouvelle destination. Si le déroutement 
est autorisé, les dispositions de l'alinéa е) du para-
graphe 1 s'appliqueront également entre le pays-ou la 
région de transit et le pays- ou la région d'où l'envoi 
a primitivement été exporté. 

g). Aucun envoi de ces substances en transit ou 
déposé dans un entrepôt de douane ne peut être 
soumis à un traitement quelconque qui modifierait la 
nature des substances. L'emballage ne peut être mo-
difié sans l'agrément des autorités compétentes. 

h) Les dispositions des alinéas е) à g) relatives 
au transit de ces substances sur le territoire d'une 
Partie ne sont pas applicables si l'envoi est transporté 
par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atter-
risse pas dans le pays ou la région de transit. Si 
l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces 
dispositions s'appliqueront dans la mesure où les 
circonstances l'exigent. 

i) Les dispositions du présent paragraphe ne por-
tent pas préjudice à celles de tout accord international 
qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute 
Partie sur ces substances en transit. 

Article 13 

Interdiction et restrictions à l'exportation et ,а 
l'importation 

1. Une Partie peut notifier à toutes les autres 
Parties par l'intermédiaire du Secrétaire générai 
qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans 
l'une de ses régions d'une ou plusieurs substances du 
Tableau II, 'III ou IV, spécifiées dans sa notification. 
Dans cette notification, elle indiquera le nom donné 
à la substance dans le Tableau II, III ou IV. 

2. Si une Partie a reçu une notification d'interdic-
tion comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les 
mesures nécessaires pour qu'aucune des substances 
spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers 
le pays ou l'une des régions de la Partie qui a fait 
la notification. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes pré-
cédents, une Partie qui a fait une notification conform-
ément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque 
cas un permis spécial d'amportation, autoriser l'impor-
tation de quantités déterminées des substances en 
question ou de préparations qui en contiennent, L'au-
torité du pays importateur qui aura délivré le permis 
spécial d'amportation l'adressera en deux exemplaires, 
qui porteront le nom et l'adresse de l'importateur et 
de l'exportateur, à l'autorité compétente du pàys ou de 
la région exportateurs, qui pourra alors autoriser 
l'exportateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accom-
pagnée d'un exemplaire du permis spécial d'importation 
dûment visé par l'autorité compétente du pays ou de 
la région exportateurs. 

друга земја за какви и да било пратки од овие суп-
станции, без оглед дали тие се истоварени или не 
од возилото што ги превезува, освен доколку на 
надлежните власти на наведената страна договор-
ничка им е поднесена копија на извозната дозвола 
за таа пратка. 

ѓ) Надлежните власти на некоја земја или на 
која и да било област низ која е дозволено минува-
њето на пратката со овие супстанции ги преземаат 
сите потребни мерки за да се спречи скршнувањето 
на наведената пратка во некој правец што не е пра-
вецот наведен во копијата на извозната дозвола која 
се наоѓа во прилог на пратката, освен ако владата 
на земјата или ,на областа низ која минува наведе-
ната пратка не го одобри ова скршнување. Владата 
на оваа земја или област на транзитот секое барање 
за скршнување го третира како извоз од земјата 
или областа на транзитот БО земјата или областа на 
новото одредиште. Ако скршнувањето е дозволено, 
одредбите од став д) на точка 1 исто така се при-
менуваат помеѓу земјите или областите на транзи-
тот и земијте или областите од каде што пратката 
првобитно е извезена. 

е) Ниту една пратка на овие' супстанции, во 
транзит или сместена во царински склад, не смее да 
биде подложена на каква и да било постапка која 
би ја изменила природата на супстанцијата. Амбала-
жата не смее да се минува без согласност од надле-
жните власти. 

ж) Одредбите од ставовите д) и е) што се одне-
суваат на транзитот на овие супстанции преку те-
риторијата на една страна договорничка не се при-
менуваат доколку пратката се превезува по возду-
шен пат, под услов воздухопловот да не слетува во 
земјата или областа на транзитот. Доколку возду-
хопловот се спушти во таа земја или во таа област, 
овие одредби се применуваат во онаа мера во која 
тоа го бараат околностите. 

з) Одредбите од оваа точка не одат на штета 
на одредбите на која и да било меѓународна спогод-
ба со која се ограничува контролата што може да ја 
врши секоја страна договорничка над супстанции во 
транзит. 

Член 13 

Забрана и ограничување на извозот и увозот 

1. Страната договорничка преку генералниот се-
кретар може да им соопшти на сите Други страни 
договорнички дека го забранува увозот во својата 
земја или во некоја своја област на една или повеќе 
супстанции од табела II, III и IV специфицирани во 
нејзиното соопштение,, Во ова соопштение таа го на-
значува називот што на таа супстанција и е даден 
во табела II, III или IV. 

2. АКО некоја страна договорничка прими сооп-
штение за забрана како што е предвидено во точка 
1, таа презема потребни мерки * ниту една супстан-
ција, специфицирана во наведеното соопштение, да 
не биде извезена во земјата или во некоја област 
на страната договорничка што го упатила соопште-
нието, 

3. Без оглед на одредбите од претходните точки, 
страната договорничка што упатила соопштение спо-
ред точка 1, со издавање на посебна увозна дозвола, 
во секој одделен случај, може да дозволи увоз на 
одредени количини супстанции за кои станува збор 
или препарати што содржат такви супстанции. Вла-
стите на земјата увозничка што ќе издадат специ-
јална дозвола ја доставуваат, во два примерока, со 
наведено име и адреса на увозникот и извозникот, 
до надлежната власт на земјата или областа на из-
возникот, која тогаш може да го овласти извозникот 
да ја испорача пратката. Еден примерок од специ-
јалната увозна дозвола, прописно заверен од страна 
на надлежните власти на земјата или областа на из-
возникот, се приклучува кон пратката. 
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Article 14 

Dispositions spéciales concernant le transport des 
substances psychotropes dans les trousses de premiers 
secours des navires, aéronefs ou autres moyens de 
transport pobiic effectuant des parcours internationaux 

1. Le transport international par navires, aéronefs 
ou autres moyens de transport public international, 
tels que les trains et autocars internationaux, de 
quantités limitées de substances du Tableau II, III ou 
IV susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage 
pour l'administration des premiers secours et pour les 
cas d'urgence ne sera pas considéré comme une expor-7 ' 
tation, une importation ou un transit au sens de la 
présente Convention. 

2. D'es précautions appropriées seront prises par 
le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu 
des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur 
détournement à des fins illicites. La Commission recom-
mandera ces précautions en consultation avec les orga-
nisations internationales compétentes. 

3. Les substances transportées par navires, aéronefs 
ou autres moyens de transport public international, tels 
que les trains et autocars internationaux, conformément 
aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux 
lois, règlements, permis et licences du pays d'immatri-
culation, sans préjudice du droit des autorités locales 
compétentes de pocédei à des vérifications, inspections 
et autres opérations de contrôle à bord ces moyens de 
transport. L'administration de ces substances en cas 
d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant 
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. 

Article 15 

Inspection 

Les Parties institueront un système d'inspection 
des fabricants, des exportateurs, des importateurs et 
des distributeurs de gros et de détail de substances 
psychotropes, ainsi que des institutions médicales et 
scientifiques qui utilisent ces substances Elles pré-
voiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le 
jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des 
enregistrement. 

Article 16 

Renseignements à fournir par les Parties 

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général l e s 
renseignements que la Commission peut demander en 
tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, 
et notamment un rapport annuel ayant trait au foncti-
onnement de la Convention sur leurs territoires et 
contenant des renseignements sur: 

a) les modifications importantes apportées à leurs 
lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; 
et 

b) les faits particulièrement significatifs qui se 
seront produits sur leurs territoires en matière d'abus 
et de trafic illicite des substances psychotropes. 

2. Lés Parties communiqueront d'autre part au 
Secrétaire général les noms et adresses des autorités 
gouvernementales mentionnées à l'alinéa f) de l'article 
7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le 
Secrétaire général diffusera ces renseignements à 
toutes les Parties. 

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, 
dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de 
trafic illicite de substances psychotropes et de saisie 

Член 14 

Специјални одредби што се однесуваат на превозот 
на психотропни супстанции во приборот за прва по-
мош на бродови, во воздухоплови или во други пре-
возни средства на јавниот сообраќај на меѓународ-

ните линии 

1. Пренесувањето ограничени количини суп-
станции од табела II, Ш или IV што можат да би-
дат потребни на пат ири укажувањето прва помош 
и во итни случаи во меѓународниот сообраќај со бро-
дови, воздухоплови или други средства на меѓуна-
родниот јавен сообраќај, како што се возовите и ме-
ѓународните автобуси, не се смета како извоз, увоз 
или транзит во смисла на оваа конвенција. 

2. Земјата на регистрирањето на возилата пре-
зема соодветни мерки на претпазливост за да го 
спречи непрописното користење на супстанциите на-
ведени во точка 1, или нивната проневера за неза-
к о н и т цели. Комисијата ќе ги препорача овие мер-
ки на претпазливост по советувањето со надлежни-
те меѓународни организации. 

3. Супстанциите што се превезуваат со бродови, 
воздухоплови или други средства на меѓународниот 
јавен сообраќај, како што се возовите и меѓународ-
ните автобуси, согласно одредбите од точка 1, под-
лежат на законите, прописите, дозволите и одобре-
нијата на земјата на регистрирањето, без штета" по 
правата на надлежните локални власти да вршат 
преглед, инспекција и други мерки на контрола врз 
тие превозни средства. Давањето на тие супстанции 
во итни случаи не се смета како кршење на одред-
бите од точка 1 на член 9. 

Член 15 

Инспекција 

Страните договорнички воспоставуваат систем на 
инспекција на фабрнкантите, извозниците, увозни-
ците и дистрибутерите на големо и на мало на пси-
хотропни супстанции, како и на медицинските и 
научните установи што ги употребуваат овие суп-
станции. Тие обезбедуваат инспекцијата на просто-
риите, на складовите и на водењето на евиденцијата 
да се врши во интервали што ќе ги сметаат за пот-
ребни. 

Член 16 
Известувања што ги доставуваат страните договор-

нички 
1 Страните договорнички му доставуваат на ге-

нералниот секретар известувања што Комисијата 
може да ги бара како неопходни за вршење на неј-
зините функции, а особено годишен извештај за 
примената на Конвенцијата на нивните територии, 
кој ќе содржи известувања за: 

а) значајните измени внесени во нивните закони 
и прописи, за психотропните супстанции; и 

б) посебно значајните податоци од нивните те-
ритории во поглед на злоупотребата и недозволената 
трговија со психотропни супстанции. 

2. Страните договорнички, исто така, му ги сооп-
штуваат на генералниот секретар имињата и адре-
сите на владините органи наведени во став ѓ) на 
член 7, во член 12 и во точка 3 на член 13. Генерал-
ниот секретар овие известувања им ги доставува на 
сите страни договорнички. 

3. Страни договорнички во најкус рок му под-
несуваат на генералниот секретар извештаи за слу-
чаите на незаконита трговија со психотропни суп-
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de substances faisant l'objet de ce trafic illicite, lors-
que ces cas leur paraîtront importans en raison: 

a) des tendances nouvelles mises en évidence; 
b) des quantités en cause; 
c) de .la lumière qu'elles jettent sur les sources 

d'approvisionnement; ou 
d) des méthodes employées par les trafiquants 

illicites. 
Des copies du rapport seront communiquées con-

formément à l'alinéa b) de l'article 21. 
4. Les Parties fourniront à l'Oigane des rapports 

statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formu-
laires établis par l'Organe Ces. rapports porteront: 

a) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, expor-
tées à destination de et importées en provenance de 
chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus 
par les 'fabricants; 

b) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi 
que sur les quantités totales exportées et importées; 

c) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la 
fabrication de préparations exemptées; et 

d) en ce qui concerne chacune des substances 
inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur les 
quantités employées à des fins industrielles, confor-
mément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article 4. 

Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas 
a) et b) du présent paragraphe ne comprennent pas les 
quantités de préparations fabriquées. A 

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, 
des renseignements statistiques supplémentaires ayant 
trait à des périodes à venir sur les quantités de telle 
ou telle substances des Tableaux III et IV exportées 
à destination de chaque pays ou région et importées en 
provenance de chaque pays ou région. Cette Partie 
pourra demander à l'Organe 'de donner un caractère 
confidentiel tant à sa demande de renseignements 
qu'aux renseignements fournis en vertu du présent 
paragraphe. 

6 Les Parties fourniront les renseignements mon-
tionnés dans les paiagiaphes 1 et 4 de la manière et 
aux dates que la Commission ou l'Organe pourra -fixer. 

Article 17 

Fonctions de la Commission 

1, La Commission peut examiner toutes les ques-
tions ayant trait aux buts de la présente Convention 
et à l'application de ses dispositions et faire des recom-
mandations à cet effet 

2, Les décisions de la Commission prévues à l 'ar-
ticle 2 et à l'article 3 seront prises a la majorité des 
deux tiers des membres de la Commission. 

Article 18 

Rapports cle l'Organe 

1. L'Organe établit sur ses travaux des rapports 
annuels dans lesquels figurent une analyse des rense-
ignements statistiques dont il dispose et, dans les cas 
appropriés, un exposé des explications que les gouvern-
ements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, 
ainsi que toute observation et recommandation que 

станции и за заплената на супстанциите што се 
предмет на оваа незаконита трговија, кога овие слу-
чаи им се чинат значајни поради: 

а) уочените нови тенденции; 
б) количините што се во прашање; 
в) индикациите за изворите на снабдувањето, 

или 
г) методите што ги употребуваат контрабандис-

тите. 
Копиите од извештаите се доставуваат согласно 

став о) на член 21. 
4. Страните договорнички му поднесуваат на 

Органот годишни статистички извештаи, користејќи 
ги за таа цел формуларите што ги изработил Орга-
нот. Овие извештаи ги опфаќаат: 

а) во поглед на секоја супстанција од табелите 
I и И, количините што се произведени, извезени во 
секоја земја или област и увезени од секоја земја 
или област, како и залихите што ги држат фабри-
кантите, 

б) во поглед на секоја супстанција од табелите 
III и IV — количините што се произведени, како и 
вкупните количини што се извезени и увезени; 

в) во поглед на секоја супстанција од табелите 
II и III — количините што се искористени за изра-
ботка на препарати ослободени од контрола; 

г) во поглед на секоја супстанција внесена во која 
и да било табела освен во табелата I — количините 
употребени за индустриски цели, според одредбите 
од став б) на член 4. 

Фабрикуваните количини за кои станува збор во 
ставовите а) и б) на оваа точка не ги опфаќаат ко-
личините на производените препарати. 

5. На барање на Органот, страната договорничка 
му доставува дополнителни статистички податоци за 
наредните периоди за количините на која и да било 
одделна супстанција од табелите III и IV извезена 
во која и да било земја или област и увезена од 
која и да било земја или област. Оваа страна дого-
ворничка може да бара од Органот да ги смета за 
доверливи и своето барање за известувања и извес-
тувањата дадени во смисла на оваа точка. 

6. Страните договорнички ги доставуваат подато-
ците, споменати во точ. 1 и 4, на 'начин и во рокови 
што ќе ги одредат Комисијата или Органот. 

Член 17 

Функции на Комисијата 

1. Комисијата може да ги разгледува сите пра-
шања што се однесуваат на целите на оваа конвен-
ција и на примената на нејзините одредби и да дава 
препораки во таа смисла. 

2. Комисијата донесува одлуки, предвидени во 
чл. 2 и 3, со двотретинско мнозинство на членовите 
на Комисијата. 

Член 18 

Извештаи на Органот 

1. Органот подготвува годишни извештаи за своја-
та работа, во кои дава анализа на расположивите ста-
тистички податоци во соодветни случаи, објаснувањата 
што владите ги дале или биле замолени да ги да-
дат, како и секоја забелешка и препорака што сака 
да ја даде Органот, Исто така, Органот може да со-
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l'Organe peut vouloir formuler. L'Organe peut égal-
ement faire tous rapports supplémentaires qu'il peut 
juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Con-
seil par l'intermédiaire de la Commission qui peut 
formuler les observations qu'elle juge opportunes, 

2 Les rapports de l'Organe sont communiqués aux 
Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire gé-
néral Les Parties autorisent la libre distribution de 
ces rapports. 

Article 19 

Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécuti-
on des dispositions de la Convention 

1. a) Si, après examen des renseignements adressés 
à l'Organe par lés gouvernements ou des renseigne-
ments communiqués par des çrganes des Nations 
Unies, l'Organe a motif de croire que les buts de la 
présente Convention sont sérieurement compromis du 
fait qu'un pays ou une région n'exécute pas ses disposi-
tions, l'Organe a le droit de demander des explications 
au Gouvernement du pays ou de la région intéresses. 
Sous réserve du droit qui'il possède d'appeler l'attention 
des Parties, du Conseil et de la Commission sur la 
question visée à l'alinéa c), l'Organe considérera comme 
confidentielle une demande de renseignements ou une 
explication fournie par un gouvernement conform-
ément au présent alinéa. 

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a), 
l'Organe peut, s'il' juge nécessaire de le faire, demander 
au Gouvernement intéressé de prendre les mesures 
correctives qui, en raison des circonstances, peuvent 
paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dis-
positions de la présente Convention. 

c) Si l'Organe constate que le Gouvernement inté-
ressé n'a pas donné des explications satisfaisantes 
lorsqu'il a été invité à le faire conformément à 
l'alinéa a), ou a négligé d'adopter toute mesure cor-
rective- qu'il a été invité à prendre conformément à 
l'alinéa b), il peut appeler l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission sur la question. 

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission sur une question confor-
mément à l'alinéa c) du paragraphe 1, l'Organe peut, 
s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux 
Parties d'arrêter l'exportation de substances psycho-
tropes à destination du pays ou de la région intéres-
sés ou l'importation de substances psychotropes en 
provenance de ce pays ou de cette région, ou à la 
fois l'exportation et l'importation, soit pour une période 
déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce 
pays ou cette région lui donne satisfaction. L'Etat inté-
ressé a le droit de porter la question devant le Conseil. 

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur 
toute question visée par les dispositons du présent 
article, et de le communiquer au Conseil qui le trans-
mettra à toutes les Parties, Si l'Organe publie dans ce 
rapport une décision prise en vertu du présent article 
ou des renseignements concernant cette décission, il 
'doit également publier l'avis du Gouvernement intéressé 
si celui-ci le demande. 

'4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée 
conformément au présent article n'a pas été prise à 
l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée. 

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux 
séances de l'Organe au cours desquelles est examinée 
une question l'intéressant directement aux termes du 
présent article. 

6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du 
présent article doivent être adoptés à la majorité des 
deux tiers du nombre total des membres de l'Organe, 
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ставува дополнителни извештаи што ги смета за 
потребни Извештаите му се доставуваат на Сове-
тот преку Комисијата, која може да стави забе-
лешки што ги смета за целесообразни. 

2 Извештаите на Органот им се доставуваат 
на страните договорнички, а потоа ги објавува ге-
нералниот секретар. Страните договорнички дозво-
луваат слободно растурање на овие извештаи. 

Член 19 

Мерки што ги презема Органот за да обезбеди из-
вршување на одредбите од Конвенцијата 

1. а) Ако по разгледувањето на податоците што 
ќе ги упатат владите или на податоците што му 
ги доставиле органите на Обединетите нации, Ор-
ганот има причина за верување дека целите на оваа 
конвенција се сериозно загрозени со тоа што не-
која земја или област не ги извршува нејзините 
одредби, Органот има право да побара објаснение 
од владата на односната земЈа или област. Со ис-
клучок на правата што Органот ги' има на страни-
те договорнички, на Советот и на Комисијата да им 
обрне внимание на прашањето споменато во став 
в) кој следи, Органот ќе го смета за доверливо се-
кое барање на податоци или објасненија што ќе ги 
даде некоја влада, согласно со ОВОЈ став. 

б) Откако ќе постапи според став а), Органот, 
ако смета за потребно, може да побара од заинте-
ресираната влада да преземе корективни мерки 
што во тие околности изгледаат потребни за да се 
обезбеди извршување на одредбите од оваа кон-
венција. 

в) Ако Органот утврди дека односната влада 
не дала задоволителни објасненија кога била по-
викана да го стори тоа согласно став а), или про-
пуштила да преземе корективни мерки за кои би-
ла повикана да ги преземе согласно став б), тој на 
страните договорнички, на Советот и на Комисија-
та може да им обрне внимание на тоа прашање. 

2. Кога Органот ќе им обрне внимание на 
страните договорнички, на Советот и на Комисија-
та на некое прашање според став в) од точка 1, 
тој ако смета дека таква мерка е потребна, може 
да им препорачи на страните договорнички да го 
запрат извозот на психотропни супстанции во однос-
ната земја или област, или увозот на психотропни 
супстанции од оваа земја или оваа област, или ис-
товремено извозот и увозот, било за одреден пери-
од, било додека ситуацијата во оваа земја или во 
оваа област не биде задоволителна за него. Заин-
тересираната држава има право тоа прашање да го 
изнесе пред Советот. 

3 Органот има право да објави извештај за 
секое прашање за кое станува збор во одредбите 
од овој член и да му го упати на Советот, кој им 
го доставува на сите страни договорнички. Ако Ор-
ганот во тој извештај објави некоја одлука донесе-
на врз основа на овој член или податоци во врска 
со таа одлука, исто така во извештајот тој треба, 
да го објави и мислењето на заинтересираната вла-
да, ако таа го побара тоа. 

4. Во случај некоја одлука на Органот, објаве-
на согласно овој член, да не е донесена едноглас-
но, мислењето на малцинството треба да биде изло-
жено. 

5. Секоја држава ќе биде повикана да испрати 
свој претставник на седниците на Органот на кои 
се разгледува прашањето за кое таа е непосредно 
заинтересирана. 

6. Одлуката на Органот врз основа на овој член 
треба да биде донесена со двотретинско мнозин-
ство од вкупниот број на членовите на Органот, 
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7. Les dispositions des paragraphes précédents 
s'appliqueront également si l'Organe a motif de croire 
que les buts de la présente Convention sont sérieuse-
ment compromis du fait d'une décision prise par une 
Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de 
l'article 2. 

Article 20 

Mesures contre l'abus des substances psychotropes 

1. Les Parties prendront toutes les mesures suscepr 
tibles de prévenir l'abus des substances psyhotropes et 
assurer le prompt dépistage ainsn que le traitement, 
l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réinté-
gration sociale des personnes intéressées; elles coor-
donneront leurs efforts à cette fin. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la 
formation d'un personnel pour assurer le traitement, 
la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale 
des personnes qui abusent de substances psychotropes. 

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont 
besoin dans l'exercice de leur piofession à acquérir la 
connaissance des problèmes posés par l'abus des 
substances psychotropes et par sa prévention, et elles 
développeront aussi cette connaissance parmi le grand 
public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces 
substances ne se répande très largement. 

Article 21 

Lutte contre le trafic iilicito 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitu-
tionnel, juridique et administratif, les Parties: 

a) assureront sur le plan national la coordination 
de l'action préventive et répressive contre le trafic 
illicite, à cette fin elles pourront utilement désigner un 
service approprié chargé de cette coordination; 

b) s'assisteront mutuellement dans la lutte contre 
le trafic illicite des substances psychotropes, et en 
particulier transmettront immédiatement aux autres 
Parties directement intéressées, par la voie diploma-
tique ou par l'intermédiare des autorités compétentes 
qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout 
rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général 
en vertu de l'article 16 à la suite de la découverte d'une 
affaire de trafic illicite ou d'une saisie; 

c) coopéreront étroitement entre elles et avec les 
organisations internationales compétentes dont elles 
sont membres afin de mener une lutte coordonnée 
contre le trafic illicite; 

d) veilleront à ce que la coopération internationale 
des services appropriés se réalise par des voies 
rapides; et 

e) s'assureront que, lorsque des pièces de procé-
dure sont transmises entre des pays pour l'exercice 
d'une action jucidiaire, la transmission soit effectuée 
par des voies rapides à l'adresse des instances désignées 
par les Parties; cette disposition ne poite pas atteinte 
au droit des Parties de demander que les pièces de 
procédure leur soient envoyées par la voie diplo-
matique. 

Article 22 

Dispositions pénales 

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitution-
nelles, chaque Partie considérera comme une infraction 
punissable tout acte commis intentionnellement qui 

7. Одредбите од претходните точки се приме-
нуваат исто така ако Органот има причина да ве-
рува дека целите на оваа конвенција се сериозно 
загрозени со некоја одлука на една страна дого-
ворничка. донесена врз основа на одредбите од точ-
ка 7, на член 2, 

Член 20 
Мерки против злоупотребата на психотропните 

супстанции 
1. Страните договорнички ги преземаат сите 

можни мерки со кои може да се спречи злоупотре-
бата на психотропните супстанции и да се обез-
беди брзо откривање и лекување, воспитување, 
посттераписко лекување, рехабилитација и повтор-
но вклучување во општеството на заинтересирани-
те лица; тие" ги усогласуваат своите напори за таа 
цел. 

2. Страните договорнички, доколку тоа е мож-
но, го оспособуваат персоналот што се занимава со 
лекување, посттераписко лекување, рехабилитаци-
ја и повторно вклучување во општеството на ли-
цата кои злоупотребуваат психотропни супстан-
ции. 

3. Страните договорнички им помагаат на ли-
цата ЧИЈа професија бара да се здобијат со знаења 
за проблемите што ги поставува злоупотребата на 
психотропни супстанции и нејзиното спречување и, 
исто така, да го шират ова сознание во масите, 
доколку постои опасност злоупотребата на овие 
супстанции да се прошири во голема мера. 

Член 21 

Борба против недозволена трговија 
Водејќи сметка за своите уставни, правни и 

административни системи, страните договорнички: 

а) обезбедуваат да се усогласат на домашен 
план. превентивни и репресивни акции против не-
дозволената трговија. За таа цел, би било корисно 
тоа усогласување да и го стават во задача на ссод 
ветна служба; 

б) заемно се помагаат во борбата против недо-
зволената трговија со психотропни супстанции, 
а особено веднаш им доставуваат на другите непо-
средно заинтересирани страни договорнички по 
дипломатски пат или преку надлежните власти што 
тие ќе ги одредат за таа цел, по една копија од 
секој извештај што му го упатуваат на генералниот 
секретар во согласност со член 16 по откривањето 
на некој случај на недозволена трговија или за-
плена; 

в) тесно соработуваат меѓусебно и со надлеж-
ните меѓународни организации чии се членки, за-
ради заедничка борба против недозволената трго-
вија; 

г) се грижат меѓународната соработка поме-
ѓу соодветните служби да се врши на што побрз 
начин; 

д) обезбедуваат при доставувањето на судски 
списи помеѓу ,земјите заради водење на некоја 
судска постапка, ова доставување до установите 
што ќе ги одредат страните договорнички да се 
врши експедитивно; овие одредби не одат на штета 
на правата на страните договорнички ,ца бараат 
судските списи да им се доставуваат по дипломат-
ски пат. 

Член 22 

Казнени одредби 

1. а) Со исклучок на своите уставни ограничу-
вања, секоја страна договорничка го смета за каз-
нен прекршок секое дејствие сторено намерно со 



Четврток, 19 јули 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 — Страна 1209 

contrevient à une loi ou à un1 règlement adopté en 
exécution de ses obligations découlant de la présente 
Convention, et prendra les mesures nécessaires pour 
que les infractions graves soient dûment sanctionnées, ' 
par exemple par une peine d'emprisonnement ou une 
autre peine privative de liberté. 

« b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa 
précédent, lorsque des personnes utilisant de façon 
abusive des substances psychotropes auront commis ces 
intractions, les Parties pourront, au lieu de les'con-
damner ou de prononcer une sanction pénale à leur 
encontre, ou comme complément de la sanction pénale, 
soumettre ces personnes à des mesures de traitement, 
d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réin-
tégration sociale, conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 20. 

2 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, 
du système juridique et de la législation nationale de 
chaque Partie: 

a) i) si une suite d'actes qui sont liés entre eux et 
qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 
1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, 
chacun de ces actes sera considéré comme une infrac-
tion distincte; N . 

ii) la participation intentionnelle à l'une quelconque 
desdites infractions, l'association ou l'entente en vue 
de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi 
que les actes préparatoires et les opérations finan-
cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infrac-
tions mentionnées d^ns le présent article, constitueront 
des infractions possibles des peines prévues au ' pa-
ragraphe 1; 

iii) les condamnation^ prononcées à l'étranger pour 
ces infractions seront prises en considération aux fins 
d'établissement de la récidiv; et 

iv) les infractions graves précitées, qu'elles soient 
commises par des nationaux ou des étrangers, 'seront 
poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle 
l'infraction a été commise ou par la Partie sur le ter-
ritoire de laquelle le délinquant se trouve si l'extra-
dition n'est pas compatible avec la législation de la 
Partie à laquelle la demande est adressée et si le 
délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé. 

b) Il est souhaitable que les infractions mention-
nées au paragraphe 1 et dans la partie ii) de l'alinéa 
a) du paragraphe 2 soient considérées comme des cas 
d'extradition aux termes de tout traité d'extradition 
conclu ou à conclure entre des Parties, et soient recon-
nues comme cas d'extradition entre elles par les 
Parties qui ne subordonnent pas l'extradition "à 
l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, 
toutefois, que l'extradition sera accordée conformément 
à la législation de la Partie à qui la demande d'extra-
dition est adressée et que ladite Partie aura le droit 
ds refuser de procéder à l'arrestation du délinquant 
ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités 
comoétentes considèrent que l'infraction n'est pas 
suffisamment grave. 

3. Toute substance psychotrope, toute autre sub-
stance et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé 
d'utiliser pour commettre l'une quelconque des infrac-
tions - visées aux paragraphes 1 et 2, pourront être 
saisis et confisqués. 

4 Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte aux dispositions de la législation nationale 
d'une Partie en matière de compétence. 

5. Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte au principe selon lequel les infractions aux-
quelles il se réfère seront définies, poursuivies et 
punies conformément à la législation nationale de 
chacune des Parties. 

кое се крши некој закон или некој пропис донесен 
во извршувањето на нејзините обврски што произ-
легуваат од оваа конвенција и презема потребни 
мерки тешките кривични дела да се казнуваат со 
соодветна казна, како што е казната затвор или 
некоја друга казна на лишување од слобода. 

6) Без оглед на одредбите од претходниот став, 
ако лицата што злоупотребуваат психотропни 
супстанции сторат вакви кривични дела, страни-
те договорнички, наместо да ги осудат или им из-
речат кривична козна или дополнение на казна, 
можат да ги подложат овие лица на лекување, 
воспитување, посттераписко лекување, рехабили-
тација и повторно вклучување во општеството, спо-
ред одредбите на точка 1, од член 20. 

2. Со исклучок на уставните ограничувања, на 
правниот систем и на националното законодавство 
на страната договорничка: 

а) i) ако низа меѓусебно поврзани дејствија што 
претставуваат кривични дела според горната точка 
1 се сторени во разни земји, секое од овие дела се 
смета како одвоено кривично дело; 

ii) намерното учество во кое и да било од спо-
менатите кривични дела и обидот тоа да се изврши, 
како и подготвителните дејствија и финансиските 
операции во врска со кривичните дела за кои стану-
ва збор во овој член, претставуваат казниви дела 
како што се предвидува ЕО точка 1; 

iii) казните изречени во странство за овие кри-
вични дела се земаат предвид при утврдувањето на 
повратот; 

iv) гонењето на споменатите тешки кривични 
дела, било да ги сториле домашни ли странски лица, 
го врши страната договорничка на чија територија 
се сторени, или страната договорничка на чија 
територија е затечен престапникот, доколку негова-
та екстрадиција не е во согласност со законодавство-
то на страната договорничка на која и е упатено ба-
рањето и ако престапникот не бил веќе гонет и о-
суден. 

б) Пожелно е кривичните дела споменати во 
точка 1 и во дел и) на став а) на точка 2 да се сме-
таат како случаи за екстрадиција во сите договори 
за екстрадиција што ги склучиле или што ќе ги 
склучат страните договорнички, а овие дела да ги 
признаваат како случаи на екстрадиција помеѓу 
себе оние страни договорнички што не условуваат 
екстрадиција со постоење на договор или реципро-
цитет, со тоа што екстрадицијата да се одобрува 
според законодавството на страната договорничка 
на која и е упатено барање за екстрадиција и оваа 
страна договорничка да има право да го одбие 
апсењето на престапникот или да ја одбие негова-
та екстрадиција ако надлежните власти сметаат 
дека кривичното дело не е доволно тешко. 

3. Секоја психотропна супстанција, секоја дру-
га супстанција и сиот материјал што бил користен 
или бил предвиден за извршување на кое и да 
било кривично дело предвидено во точ. 1 и 2, може 
да биде запленет и конфискуван. 

4. Ниту една одредба од овој член не оди на 
штета на одредбите на националното законодав-
ство на една страна договорничка по прашањето 
на надлежноста. 

5. Ниту една одредба од овој член не оди на 
штета на принципот кривичните дела, за кои ста-
нува збор, да се утврдуваат, тонат и казнуваат во 
согласност со националното законодавство на се-
која страна договорничка. 
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' Article 23 

Application de mesures de contrôle plus sévères Ф*е 
celles qu'exige la Convention 

Les Parties pourront adopter des mesures de 
contrôle plus strictes o\i plus sévères que celles qui 
sont prévues par la présente Convention si elles le 
jugent opportun ou nécessaire pour la protection de 
la santé et de l'intérêt publics. 

Article 24 

Dépenses des organes internationaux encourues pmir 
l'administration des dispositions de la- Convention 

Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour 
l'exécution de leur fonctions respectives en vertu de 
la présente Convention seront assumées par l'Organi-
sation des Nations Unies dans les conditions qui seront 
déterminées par lAssemblée générale. Les Parties qui 
ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations 
Unies contribueront à ces dépenses, l'Assemblée géné-
rale fixant périodiquement, après avoir sonsulté les 
Gouvernements de ces Parties, le montant des contri-
butions qu'elle jugera équitable. 

Член 23 

Примена на построги контролни мерки од оние што 
ги предвидува оваа конвенција 

Страните договорнички можат да донесат по-
стриктни или построги контролни мерки од оние 
што се предвидуваат со оваа конвенција, доколку 
сметаат дека тоа е целесообразно или неопходно за 
заштита на народното здравје и благостојбата. 

Член 24 

Трошоци на меѓународните органи во врска со 
спроведувањето на одредбите на Конвенцијата 

Трошоците на Комисијата и на Органот, за 
вртење на нивните функции врз основа на оваа 
конвенција ги поднесува Организацијата на обеди-
нетите нации, под услови што ќе ги одреди Гене-
ралното собрание. Страните договорнички што не 
се членки на Организацијата на обединетите нации 
учествуваат во плаќањето на овие трошоци, со тоа 
што Генералното собрание, по консултација со вла-
дите на овие страни договорнички, повремено го 
одредува износот на придонесот што ќе го смета 
за правичен. 

Article 25 

Procédure d'admission, de signature, de ratification 
et d'adhésion 

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies, les Etats non membres de l'Organisation 
des Nations Unies qui sont membres d'une institution 
spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique, ou qui sont Parties au 
Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que 
tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir 
Parties a la présente Convention: 

a) en la signât; ou 
b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve 

de ratification; ou 
c) en y adhérant. 
2. La présente Convention sera ouverte à la signa-

ture jusqu'au 1er janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite 
ouverte à l'adhésion. 

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion 
seront déposés auprès du Secrétaire général." 

Article 26 

Antrée en vigueur 

1. La présente, Convention entrera en vigueur 
quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats 
visés au paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signee 
sans réserve de ratification ou auront déposé leur$ 
instruments de ratification ou d'adhésion. 

2, Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de 
ratification, ou qui dépose un instrument de ratifica-
tion ou d'adhésion après la date de la dernière signa-
ture ou du dernier dépôt visés au paragraphe précé-
dent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-
vingt-dix jours après la date de sa signature ou du 
dépôt de son istrument de ratification ou d'adhésion. 

Article 27 

Application territoriale 

La présente Convention s'appliquera à tous les 
territoires non métropolitains qu'une Partie représente 

Член 25 

Постапка во врска со приемот, потпишувањето, ра-
тификацијата и пристапувањето 

1. Државите членки на Организацијата на обе-
динетите нации, државите нечленки на Организа-
цијата на обединетите нации, што се членови на 
некоја специјализирана установа на Обединетите 
нации или на Меѓународниот суд на правдата, и 
секоја друга држава што ќе ја повика Советот, 
може да стане членка на оваа конвенција: 

а) ако ја потпише; 
б) ако ја ратификува откако ја потпишала со 

резерва за ратификација; 
в) ако и пристапи. 
2. Оваа конвенција е отворена за потпишување 

заклучно со 1 јануари 1972 година. По тоа ќе биде 
отворена за пристапување, 

3. Инструментите за ратификација или за при-
стапување се депонираат кај генералниот секретар, 

Член 26 -

Влегување во сила 

1. Оваа конвенција влегува во-сила-деведссет-
тиот ден откако четиресетте држави, споменати во 
член 25 точка 1, ќе ја потпишат без резерва за ра-
тификација или ќе ги депонираат своите инстру-
менти за ратификација или за пристапување. 

2. За секоја друга држава што ќе ја потпише 
без резерва за ратификација, или која ќе депонира 
инструмент за ратификација или за пристапување 
по датумот на последното потпишување, или 'по-
следното депонирање, предвидени во претходната 
точка, оваа конвенција влегува во сила по истекот 
на деведесет дена по потпишувањето или депони-
рањето на инструментите за ратификација или за 
пристапување на таа држава. 

Член 27 

Територијална примена 
Оваа конвенција се применува врз сите нема-

тични територии што некоја страна договорничка 
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sur le plan internationale sauf si le consentement préa-
lable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit 
de la Constitution de la Partie ou du territoire 
intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie 
s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consen-
tement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ce 
consentement aura été obtenu, elle le notifiera au 
Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera 
au territoire ou aux territoires désignés par ladite 
notification, des la date de la réception de cette derni-
ère par le Secrétaire général. Dans les cas où le 
consentement préalable du territoire non métropolitain 
n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au 
moment de la signature, de la ratification ou de l'adhé-
sion, à quel territoire ou territoires non métropolitains 
s'applique la présente Convention. 

Article 28 

Régions aux fins de la présente Convention 

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général 
qu'aux fins de la présente Convention, son territoire 
est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux 
ou plusieurs de ses régions sont groupées en une seule. 

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au 
Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une 
union douanière entre elles, ces Parties constituent une 
région aux fins de la présente Convention, 

' 3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 
1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l'année qui 
suivra celle ou ladite notification aura été faite. 

Article 29 

Dénonciation 

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter 
de la date de l'entrée en vigueur de la présente Con-
vention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom 
d'un territoire qu'elle représente sur le plan interna-
tional et qui a retiré le consentement donné en vertu 
de l'article 27 dénoncer la présente Convention • en 
déposant un instrument à cet effet auprès du Secré-
taire général. ' 

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation 
avant le 1er juillet ou a cette date, elle prendra effet 
le 1er janvier de l'année suivante; si la dénonciation 
est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme 
si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er 
juillet ou à cette date. 

3. La présente Convention viendra à expiration si, 
par suite de dénonciations notifiées conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de 
son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de 
l'article 26 cessent d'être - remplies. 

Article 30 

Amendments 

1. Toute Partie pourra proposer un amendmsnt à 
là présente Convention. Le texte dudit amendment et 
les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au 
Secrétaire général qui les communiquera aux Parties 
et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit: 

a) de convoquer une conférence, conformément au 
paragraphe 4 de l'Article 62 de ïa Charte des Nations 
Unies, en vue d'étudier l'amendment proposé; soit 

ги претставува на меѓународно поле, освен ако е 
потребна претходна согласност на таквата терито-
рија, било врз основа на уставот на таа страна или 
на заинтересираната територија, било врз основа 
на обичаите. Во тој случај, страната договорничка 
настојува што побрзо да ја прибави потребната 
согласност на таа територија, а кога согласност ќе 
биде добиена — таа за тоа го известува генерал-
ниот секретар. Оваа конвенција се применува врз 
територијата или врз териториите наведени во так-
вото соопштение штом генералниот секретар ќе го 
прими тоа соопштение. Во случај да не е потребна 
претходна согласност на нематичната територија, 
страната договорничка изјавува, во моментот на 
потпишувањето, ратификацијата или пристапува,-
њето, врз која нематична територија или територија 
се применува оваа конвенција. 

Член 28 

Области во смисла на оваа конвенција 
1. Секоја страна договорничка може да го изве-

сти генералниот секретар дека, во смисла на оваа 
конвенција, нејзината територија е поделена на 
две или повеќе области, или дека две или повеќе 
области се групирани во една единствена област. 

2. Две или повеќе страни договорнички можат 
да го известат генералниот секретар дека овие 
страни договорнички, поради формирање меѓусебна 
царинска унија, сочинуваат единствена област во 
смисла на оваа конвенција. 

3. Секое соопштение дадено врз основа на точ. 
1 или 2 ќе важи од 1 јануари наредната година по 
давањето на споменатото соопштение. 

Член 29 

Откажување 

1. По истекот на две години, сметајќи од денот 
на влегувањето во сила на оваа конвенција, секоја 
страна договорничка во свое име или во име на 
територијата што ја претставува на меѓународно по-
ле и која ја повлекла согласноста дадена врз осно-
ва на член 27, може да ја откаже оваа конвенција 
со депонирање на писмен инструмент за тоа кај 
генералниот секретар. г 

2. Ако генералниот секретар го прими отказот 
пред 1 јули или на тој ден — отказот важи од 1 
јануари следната година, ако отказот е примен по 
1 јули — ТОЈ важи како да е примен следната го-
дина, пред 1 јули или на тој ден. 

3. Оваа конвенција престанува да важи ако по-
ради отказите, поднесени согласно одредбите од 
точ. 1 и 2, условите за нејзиното влегување во сила, 
предвидени во точка 1 на член 26, не бидат повеќе 
исполнети. 

Член 30 

Измени и дополненија 

1. Секоја страна договорничка може да пред-
ложи измени и дополненија на оваа конвенција. 
Текстот на измените и дополненијата и причините 
со кои тие се мотивираат ќе му бидат соопштени 
на генералниот секретар, кој за тоа ќе ги извести 
страните договорнички и Советот. Советот може 
да одлучи: 

а) било да се свика конференција според точка 
4 на член 62 од Повелбата на Обединетите нации, 
заради разгледување на предложените измени и 
дополненија, било; 
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b) de demander aux .Parties si elles acceptent 
l'amendement proposé et aussi de les priçr de présenter 
éventuellement au Conseil» leurs observations sur cette 
proposition. 

2. Si un projet d'amendment distribué conform-
ément à l'alinéa b) du paragraphe 1 n'a été rejeté par 
comihunication, il entrera immédiatement en vigueur. 
Si toutefois il est rejeté * par une Partie, le Conseil 
pourra décider, compte tenu des observations des 
Parties, 's'il convient de convoquer une conférence 
chargée d'étudier ledit amendment. 

Article 31 

Différends 

1 S'il s'éléve entre deux ou plusieurs Parties un 
différend concernant l'interprétation ou l'application 
de la présente Convention, lesdites Parties se consul-
teront en vue de régler ce différend par voie de négo-
ciation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbi-
trage, de recours à des organismes régionaux, par voie 
judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur 
choix. 

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été 
réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera 
soumis, à la demande de l'une des parties au différend, 
à la Cour internationale de Justice. 

Article 32 

Réserves 

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des 
réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 
4 du présent article, 

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de 
la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur 
les dispositions suivantes de la présente Convention: 

a) article 19. paragraphes 1 et 2; 
b) article 27: et 
c) article 31. 
3 Tout Etat qui désire devenir Partie à la Con-

vention. mais qui veut être autorisé à faire des réser-
ves autres que celles qui ѕопЧ énumérées aux para-
graphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de 
cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze 
mois après la date de la communication de la réserve 
en question par le Secrétaire général, un tiers des 
Etats qui -orit • signé sans réserve de ratification ou 
ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de 
ladite période n'aient élevé des objections contre elle, 
elle sera considérée comme autorisée, étant entendu 
toutefois que les Etats qui auront élevé des objections 
contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard 
de l'Etat qui l'a formulée l'obligation juridique déco-
ulant de la présente Convention, sur laquelle porte la 
réserve. 

4, Tout Etat sur le territoire duquel poussent à 
l'état sauvage des plantes contenant des substances 
psychotropes du Tableau I utilisées traditionnellement 
par certains groupes restreints bien déterminés à 
l'occasion de cérémonies magiques ou religieuses, peut, 
au moment de la signature de la ratification ou de 
l'adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur 
les dispositions_.de l'article 7, sauf sur celles relatives au 
commerce international. 

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout 
moment et par voie de notification écrite au Secrétaire 
général retirer tout ou partie de ses réserves. 

б) да се консултираат страните договорнички 
дали ги прифаќаат предложените измени и допол-
ненија и да ги замоли евентуално да- му поднесат 
на Советот свои забелешки на тој предлог. 

2. Ако нацртот на измените' и дополненијата 
доставен на страните договорнички според став б) 
на точка 1 не го отфрли ниту една страна договор-
ничка во рок од осумнаесет месеци по неговото до-
ставување, по тоа тој влегува во сила, Меѓутоа, ако 
некоја страна договорничка" го одбие овој нацрт, 
Советот, водејќи сметка за забелешките на страни-
те договорнички, може да донесе одлука за тоа 
дали е потребно да се свика конференција заради 
разгледување на споменатата измена или допол-
нение. 

Член 31 

Спорови 

1. Ако помеѓу две или повеќе страни договор-
нички настане спор во поглед на толкува.њето или 
примената на оваа конвенција, споменатите страни 
договорнички се консултираат заради регулирање 
на овој спор по пат на преговори, анкети, посреду-
вање, помирување, арбитража, преку регионалните 
органи, по судски пат или со други средства на 
мирно решавање според ,нивниот избор. 

2. Секој спор од тој вид што не може да се 
реши на начинот предвиден во точка 1 се поднесу-
ва, на барање на една од страните во спорот, до 
Меѓународниот суд на правдата заради одлука. 

Член 32 

Резерви 

1. Не се дозволуваат други резерви освен оние 
што ќе бидат ставени во согласност со точ. 2, 3 и 
4 од овој член. 

2. Секоја држава во моментот на потпишува-
њето, ратификацијата или пристапувањето, може 
да стави резерви на следните одредби на оваа кон-
венција: 

а) член 19 точ. 1 и 2; ' 
б) член 27; 
в) член 31. 
3. Секоја држава која сака да стане страна до-

говорничка на оваа конвенција, но сака да и се 
дозволи да стави и други резерви освен оние што 
се наброени во точ. 2 и 4, за таа намера може да 
го извести генералниот секретар. Ако по истекот 
на 12 месеци, од дечот кога генералниот секретар 
ќе ја соопшти резервата за која станува збор, на 
таквата резерва не и се спротиват една третина од 
државите кои без резерва ја потпишале ратифика-
цијата или ја ратификувале Конвенцијата или и 
пристапале пред истекот на споменатиот период, 
оваа се смета за дозволена, со тоа што се подразбира 
дека државите кои и се спротивиле на оваа резер-
ва, спрема државата што ставила резерва нема да 
имаат правна обврска која ќе произлезе од оваа 
конвенција на КОЈ а се однесува резервата. 

4. Секоја држава на чија територија во приро-
дата слободно растат растенија што содржат пси-
хотропни супстанции од табела I, кои по традиција 
ги користат некои помали, јасно - одредени групи 
при маѓиски или верски ритуали, во моментот на 
потпишувањето на ратификацијата или приста-
пувањето, во врска со овие растенија може да ста-
ви резерва на одредбите од член 7, освен на оние 
одредби што се однесуваат на меѓународната трго-
вија. 

5. Државата што ставила резерви во секој мо-
мент, по пат на писмено соопштение до генерал-
ниот секретар, може да ги повлече сите или дел 
од своите резерви. 
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Article 33 
Notifications 

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats 
mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25: 

a) les signatures, ratifications ou adhésions confor-
mément à l'article 25; 

b) la date à laquelle la présente Convention entrera 
en vigueur conformément à l'article 26; 

c) les dénonciations conformément à l'article 29; et 
d) les déclarations et notifications conformément 

aux articles 27. 28, 30 et 32, 
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont 

signé la présente Convention au nom de leurs Gouvern-
ements respectifs. 

Fait à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent 
soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, 
chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes 
faisant également foi. La Convention sera déposée 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées 
conformes à tous les Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies et aux autres Etats visés au para-
graphe 1 de l'article 25. 

Член 33 
Соопштување 

Генералниот секретар на сите држави споме-
нати во точка 1 на член 25 им ги соопштува: 

а) потпишувањата, ратификациите или приста-
пувањата во согласност со член 25; 

б) денот кога оваа конвенција влегува во сила, 
во согласност со член 26; 

в) откажувањата во согласност со член 29; 
г) изјавите и соопштенијата во согласност со 

чл. 27, 28 и 30. 
Во потврда на што долу потпишаните, прописно 

овластени, ја потпишаа оваа конвенција од името на 
своите влади. 

Составено во Виена, на дваесет и први февруа-
ри илјада деветстотини седумдесет и првата годи-
на, само во по еден примерок на англиски, кинески, 
шпански, француски и руски, при што сите пет 
текстови се поденакво веродостојни. Конвенцијата 
се депонира кај генералниот секретар на Органи-
зацијата на обединетите нации, ко) заверените 
преписи им ги доставува на сите држави членки 
на Организацијата на обединетите нации и на дру-
гите држави споменати во точка 1 на член 25. 

LISTES DES SUBSTANCES FIGURANT AUX 
TABLEAUX*) 

LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT AU 
TABELAU I 

ЛИСТИ НА СУПСТАНЦИИТЕ ВО ТАБЕЛИ) 

ЛИСТА НА СУПСТАНЦИИТЕ ВО ТАБЕЛА I 

DCI 
Autres noms 
communs ou 
vuldaires 

Désignation chimique 

1 2 3 

1. 

2. 

DET . N,N-diéthyltyptamine 

DMHP hyrîroxy-1 (diméthyl-1,2 
heplvl)-3 tétrahydro-7, 
8, 9," 10 triméthyl-6,6,9 
6H-dibenzo (bd)pyranne 

4. (4-)—LYS- LSD, LSD-25 
ERG IDE 

mescaline 

parahexyl 

8. PSILO-
CYBINE 

DMT N,N-diméthyltrypta-
mine 
(-l-)-N,N -diéthyllyser-
gamide (diéthylamide 
de l'acide dextro-
-lysergique) 

triméthoxy-3,4,5 
phénéthylamine 

hydroxy-1 n-hexyl-3 
tétrahydro-7,8,9,10 
triméthyl-6,6,9 
6H-dibenzo (b,d) 
pyranne 

psilocine, (diméthylamino-2 
psilotsin éthyl)-3 hydroxy-4 indol 

dihydrogénophosphate 
de (diméthyl-amino-2 
éth3'l)-3 indolyle-4 

STP, DOM amino-2 (dîméthoxy-2,5 
méthyl-4) phényl-1 
propane 

* Les noms figurant en majuscules dans la colonne de 
gauche sent des Dénominations commîmes internationales 
ГОСТ) A l'exception du <M — LYSERGT^E les autres déno-
mmatione ou noms communs ne sont indiqués que si aucune 
DCî n'a encore été proposée. 

1. 

2. 

DET 

DMHr 

DMT 

4. (-f)-LY-
SERGIDE 

5. 

6. 

7. 

8 PSILO-
CYBINE 

9. 

LSD, LSD-25 

mescaline 

parahexyl 

psilocine, 
psalotsin 

STP, DOM 

N, N-diethyltryptamine 

3-(l, 2-dimethylheptyl) 
-l-hydroxy-7, 8, 9, 10 
tetrahydro-6, 8, 9-tri-
methyl-6H dibenzo (6, 9) 
pyran 

N, N-dimethyltrypta-
mine 
(+)-N,N-diethyllyserga-
mide (d-lysergic acid 
diethylamide) 

3, 3, 5-trimetho-
xyphenethylamine 

3-lexyl-l-hydroxy-7, 8, 9, 
10-tetrahydro-6. 6, 9-tri-
methyl-6H-dibenzo (b, 
d) pyran 

3-(2-dimenthylami-
noethyl) 
-40 hydroxyindole 
3-(2-dimenthylmi-
noethyl) 
indol-4-yl dihydrogen 
phosphate 

20 aminol-l-(2, 5-dime-
tinoxy-4-methyl) phe-
nyl-propane * 

* Имињата печатени со големи б^кви во левата ко-
лона се прифатени меѓународни називи. Со исклучок на (+) LYSERCJDJS, другите називи или вообичаени називи* 
се означени само ако ниеден прифатен меѓународен на-
зив не е предложен. 

Прифатен Друг вооби-
меѓународен чаен Хемиски назив 

назив назив 

1 2 3 
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1 2 3 

10. tétrahydro-
cannabinols, 
tous les 
isomères 

hydroxy-1 pentyl-3 
tétrahydro-6a, 7, 10, 10a 
triméthyl-6,6,9, 
6H-dibenzo (b,d) 
pyranne 

LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT AU 
TABLEAU II 

DCI 

» 

Autres noms 
communs ou 

vulgaires 
Désignation chimique 

1. AMPHE-
TAMINE 

(±)-amino-2 phényl-1 
propane 

2. DEXA-
MPHETA-
MINE 

(-b)-amino-2 phényl-1 
propane 

3. METHA-
MPHETA-
MINE 

(4-)-méthylamino-2 
phényl-1 propane 

4. METKYL-
PHENI-
DATE 

phényl-2 (pipéridyl-2)-2 
acétate de méthyle 

5. PHENCY-
CLIDINE 

(phényl-1 cyclohexyl)-l 
pipéridi 

6. РИЕ-
NMETRA-
ZINE 

phényl-2 morpholine 
méthyl-3 

LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT AU 
TABLEAU III 

DCI 
Autres noms 
communs ou 

vulgaires 
Désignation chimique 

1. AMOBAR-
BITAL 

acide éthyl-5 (méthyl-3 
butyl)-5 barbiturique 

2. CYCLO-
BARBI-
TAL 

acide (cyclohexéne-1 
yl-l)-5 éthyl-5 
barbiturique 

3. GLUTE-
THIMÎDE 

• éthyl-2 phényl-2 
glutarimide 

4. PENTO-
BARBI-
TAL 

acide éthyl-5 (méthyl-1 
butul)-5 barbiturique 

5. SECOBA-
RBITAL 

acide éthyl-5 (méthyl-1 
butul)-5 barbiturique 

LISTES DES SUBSTANCES FIGURANT AU 
TABLEAU IV 

DCI 
Autres noms 
communs ou 

vulgaires 
Désignation chimique 

1, AMFE-
PRAMO-
NE 

(diéthylamino)-2 
phényl-1 propione 

2. BARBI-
TAL 

acide diéthyl-5,5 1  

barbiturique 

1 2 3 

10. tetrahydocatt- l-hydroxy-3-pentyl-
nabinols, -6а, 7, 10, 10a-tetrahy-
сви изомери hydro-б, 6, 9-trimethyl-

-6-H-dibenzo (b, d) 
pyran * -

ЛИСТА НА СУПСТАНЦИИТЕ ВО ТАБЕЛА И 

Прифатен Друг вооби-
меѓународен чаен Хемиски назив 

назив назив 

1. AMPHE-
TAMINE 

(-r)-2-amino-l-phenyl-
propane 

2. DEXAM-
PHETA-
MINE 

(+)-2-amino-l-phenyl-
propane 

3. МЕТНАМ-
РНЕТА-
MINE 

!4-)-2-methylamino-l-
phenylpropane 

4. METHYL-
PHENI-
DATE 

2-phenylr2-(2-piperidyl) 
acetic acid, methyl ester 

5. PHENCY-
CLIDINE 

l-(l-phenylcyclohexyl) 
piperidine 

6. PHENME-
TRAZINE 

3-methyl-2-phehylmor-
pholine 

ЛИСТА НА СУПСТАНЦИИТЕ ВО ТАБЕЛА III 

Прифатен Друг вооби-
меѓународен чаен 

назив назив 
Хемиски назив 

1. AMOBAR-
BITAL 

5-ethyl-5~(3-methyl-
butyl) barbituric acid 

2. CYCLO-
BARBITAL • 

5-(l-cyclohexen-l-yl) 
-5-ethylbarbituric acid 

3. GLUTET-
HIMIDE 

2-ethyl-2-methylamino-
I-phenylpropane 

4. PHENTO-
BARBITAL 

5-ethyl-5-(l-methyl-
butyl) barbituric acid 

5 SECOBAR-
BITAL 

5-allyl~5-(l-methylbu-
tyl) barbituric acid 

ЛИСТА НА СУПСТАНЦИИТЕ ВО ТАБЕЛА IV 

Прифатен Друг вооби-
меѓународен чаен Хемиски назив 

назив назив 

1. AMFE- 2-(diethylamine) pro-
PRA- pidphenone 
MONE 

2. BAR- 5', 5-diethylbarbituric 
BITAL acid 
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1 2 3 1 2 3 

3. éthchlorvynol êthylchlorovinyl-2 
éthvnylctrbinol 

éthchlorvynol ethyl«-2-chlorovinyl 
ethinylcarbinol 

4. ETHINA-
МАТЕ 

carbamate d'éthynyl-1 
cyclohexyle 

4 ETHI-
NAMATE 

1 -ethyny Icyclohexanol-
carbamate 

5. МЕРНО-
ВАМАТЕ 

chcarbamate de méthyI-2 
propyl-2 propanédiol-1,3 

5 MEPRO-
BAMATE 

2-methyl-2-propyl-l, 3-
propanediol dicaibamat€ 

6. МЕТКА-
QUA-
LONE 

méthyl-2 o-Jtolyl-3 
3H-quinazolinone-4 

6. METHA-
QULONE 

2-methyl-3-o-tolyl-4 
(3H)-quinazolinone 

7. МЕ-
THYL-
PHENO-
BARBÏ-
TAL 

acide éthyl-5 méihyl-1 
phényl-5 barbiturique 

7. METHYL-
PHENO-
BARB1TAL 

5-ethyl- l-methyl-5-
-phenylbarbituric acid 

8. METHY-
PRYLO-
NE 

. diéthyl-3,3 méthyl-5 
pipéridinedione-2,4 

8 METHY-
PROYLON 

3, 3-diethyl-5-methyl-2, 
2-priperidine-dione 

9 PHENO-
BARBI-
TAL 

éthvl-5 phényl-5 
acide 
barbiturique 

9 PHENO-
BARBITAL 

5-ethyI-5-phenylbar-
bituric acid 

10. PIPRA-
DROL 

diphényMU 
(pipéridyl-2)-l méthanol 

10. PIPRADROL 1, l-diphonyl-l-l-(2-pl-
peridyl) - ' 

11. 
ЅРА (—)~diméthylamino-l 

diphényl-1,2 éthane 

Члан ; 

11. 

3. 

SPA . (-)-l-dimethylmfne-l, 
2-diphenylethane 

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

504. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 
Се прогласува Законот за производство и промет 

на ОПОЈНИ дроги, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 8 јуни 1973 
година и на седницата на Социјалко^здравствениот 
собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр, 208 
10 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ 
ДРОГИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Заради заштита на здравјето на луѓето и за 
спречување на неовластена употреба на ОПОЈНИ дро-
ги, психотропни супстанции и нивни суровини про-
изводството, фабрикувањето и прометот на опојни 
дроги и^ка психотропни супстанции' се вршат под 

условиве одредени со овој закон и подложат на над-
зор според одредбите на овој закон. 

Член 2 
Како опојни дроги, во смисла на овој закон, се 

сметаат природни или вештачки супстанции и пре-
парати изработени од овие супстанции од Листата I, 
Листата II, Листата III и Листата IV, кои се обја-
вени кон овој закон и се негов составен дел. 

Како психотропни супстанции, ЕО смисла на овој 
закон, се сметаат природни или синтетски супстан-
ции и препарати изработени од овие супстанции од 
Листата I, Листата II, Листата III и Листата IV, кои 
се објавени кон ОВОЈ закон и се негов составен дел. 

Листите од ст 1 и 2 на овој член ги менува и ги 
дополнува, по потреба, сојузниот секретар за труд 
и социјална политика. 

Член 3 
Производството, фабрикувањето и прометот на 

опојни дроги и на психотропни супстанции се дозво-
лени само за медицински, ветеринарни и научни 
цели. 

Опојните дроги и психотропните супстанции мо-
жат да се увезуваат и извезуваат само за медицин-
ски, ветеринарни и научни цели. 

Член 4 
Опиумскиот афион може да се одгледува само 

на одредени подрачја. 
Сојузниот извршен совет, на предлог од надлеж-

ниот орган на републиката односно на автономната 
покраина, ги одредува подрачјата на кои може да 
се одгледува опиумски афион. 

Член 5 
Производството на опиум со засекување на афи-

оновите чушки, на кока-лисјето и на канабисот е 
забрането. 
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Опиум со засекување на афионовите чушки, ко-
ка-лисјето и канабисот можат да произведуваат на-
учноистражувачките организации па здружениот 
труд според одредбите на овој закон. 

Член 6 
Никој не смее да држи опојни дроги и психо-

тропни супстанции без одобрение од надлежните ор-
гани. 

Член 7 
Изразите употребени во овој закон ги имаат сле-

дните значења: 
1 3) опојни дроги означуваат природни или. веш-
тачки супстанции од лист на опојни дроги; 

2) психотропни супстанции означуваат природни 
или синтетски супстанции од лист на психотропни 
супстанции; 

3) препарат означува цврста или течна мешави-
на што содржи природна или вештачка супстанција 
на СПОЈНИ дроги и на психотропни супстанции; 

4) опиумски афион означува растение од видот 
Papaver somniicrimi L; 

' .5) опиум означува згуснат сок на опиумски 
афион; 

6) канабис означува цветоносни к плодоносни вр-
вови на растението канабис (освен зрната и лисјето) 
од кои не е извлечена смелата, каква л да е нивната 
примена; 

7) кока-лисје означува лисје на растението 
Erythroxylon Соса, освен лисјето од кое се изваде-
ни сиот екгонин, кокаин и други екгонински ал-
ка л оиди; 

8) про-изводство означува добивање па алкало-
иди на опиумот од афионовата слама и добивање 
на кока-лисја, канабис и канабисова смола од ра-
стенијата што ги даваат; 

9) афионова слама ги означува сите делови (ос-
вен семето) на сите видови растенија на афион по 
косеното; 

10) фабрикување означува секое дејствие, освен 
производството, што овозможува да се добијат 
опојни дроги и опфаќа пречистување и преработу-
вање на едни опојни дроги во други. 

И. Производство и фабрикување 
Член 8 

Опиумски афион можат да одгледуваат орга-
низациите на здружениот труд и индивидуалните 
земјоделски производители, и тоа само врз основа 
на одобрение и по претходно склучен договор со 
организацијата на здружениот труд овластена за 
откуп на афионовата слама.' 

Други видови "афион можат да се одгледуваат 
без "одобрение, со обврска за пријавување на засе-
ните! површини во рок од 30 дена од денот на из-
вршеното сеење. 

Член 9 
Организациите на здружениот труд и индиви-

дуалните земјоделски производители се должни си-
те количини на афионова слама, по носењето, да и 
ги предадат на организацијата на здружениот труд 
која има одобрение за откуп. 

Афионовата слама мора да се предаде во рок 
од четири месеци од денот на завршувањето на 
ковењето. 

Член 10 
Одобрение за одгледување на опиумски афион 

им дава на организациите на здружениот труд и 
на индивидуалните земјоделски производители над-
лежниот срган на управата. 

Површините засеани со други видови афион 
се пријавуваат до надлежниот орган на управата. 

Член 11 
Откуп на афионова слама и производство на' 

алкалоиди на опиум можат да вршат само органи-
зациите на здружениот труд што за тоа имаат одо-
брение. 

Одобрение за откуп на афионова слама и за 
производство на алкалоиди на опиум дава надлеж-
ниот орган- во републиката односно во автономната 
покраина. 

Член 12 
Научноистражувачките организации на здру-

жениот труд можат, на своите огледни стопанства, 
за научни цели да произведуваат опиум со засеку-
вање на афионот, кока-лисје и канабис, по услови 
што ќе ги пропишат републиките односно автоном-
ните покраини. 

Организациите од став 1 на овој член можат 
да произведуваат опиум со засекување на -афионот, 
кока-лисје и канабис, врз основа на одобрение од 
надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина. 

Член 13 
Фабрикување на опојни дроги и на психо-

тропни супстанции можат да вршат организациите 
на здружениот труд, под условите што ќе ги про-
пишат републиките односно автономните покраини. 

Организациите на здружениот - труд од став 1 
на овој член можат да фабрикуваат ОПОЈНИ дроги 
и психотропни супстанции врз основа на одобрение 
од надлежниот орган во републиката односно во 
автономна покраина. 

Член 14 
Алкалоидите на опиумот можат да се произве-

дуваат, а опојните дроги и психотропните супстан-
ции можат да се фабрикуваат само во количините 
што за секоја година ги утврдува сојузниот секре--
тар за труд и социјална политика. 

- Количините на алкалоиди од опиум, на опојни 
дроги и на психотропни супстанции од став 1 на 
овој член се утврдуваат врз основа на потребите 
што ги пријавува надлежниот орган на република-
та односно на автономната покраина. 

III. Промет 
Член 15 

Промет на опојни дроги и на психотропни суп-
станции на големо за домашни потреби вршат ор-
ганизациите на здружениот труд за промет на ле-
кови на големо кои за тоа имаат одобрение. 

Одобрението од став 1 на овој член го дава 
надлежниот орган во" републиката односно во по-
краината. 

Член 16 
Промет на опојни дроги и на психотропни суп-

станции на мало вршат аптеките. 
Аптеките можат да ги издаваат опојните дроги 

и психотропните супстанции само како лекови, 
според одредбите на Законот за пуштање во промет 
на лекови и според прописите донесени врз основа 
на него. 

Член 17 
Извоз и увоз на опојни дроги од Листата I до 

IV и на психотропни супстанции од Листата I и 
Листата II може да се врши врз основа на дозвола. 

Дозволата за извоз може да се додаде само ако 
надлежниот орган на земјата во која дрогата или 
психотрОпната супстанција се извезува, претходно 
издал дозвола за нејзиниот увоз, а дозволата за 
увоз — само во границите на количините утврдени 
за домашни потреби (член 14). 

Дозволата мора да ги содржи: називот и коли-
чината на опојната дрога или на психотропната 
супстанција, нејзинот заеднички назив (ако по-
стои), името и адресата на извозникот и на увозни-
кот, времето во кое извозот односно увозот ќе се 
изврши и излезната односно влезната царинарница. 

Дозвола за извоз односно увоз дава Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, во спогодба 
со Сојузниот секретаријат за труд и социјална по-
литика. 

Количините на опојни дроги и на психотропни 
супстанции за извоз ги утврдува, за секоја година, 
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сојузниот секретар за надворешна трговија, во спо-
годба со сојузниот секретар за труд и социјална 
политика. 

Член 18 
Провоз на опојни дроги и на психотропни суп-

станции може да се врши само ако пратката с 
снабдена со извозна дозвола на земјата на потек-
лото. 

Пратките на опојни дроги и на психотропни 
супстанции во текот на провозот не смеат да се 
подложуваат на^ постапки што ја менуваат или 
можат да ја изменат природата на опојните дроги 
или на психотрошште супстанции. 

Член 19 
Одредбите на чл. 17 и 18 на овој закон се при-

менуваат и врз извозот и увозот на афиоповата 
слама. 

^ Член 20 
Царинарниците се должни на секоја дозвола 

за извоз односно увоз на афионова слама, на опој-
ни дроги и на психотропни супстанции да ја наз-
начат вистинската количина на извезените односно 
увезените опојни дроги, психотропни супстанции и 
афионова слама и датумот на извршеното 'царине-
ње, и искористените дозволи со тие податоци да 
ги достават до Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија во рок од 8 дена од денот на извр-
шеното царинење. 

Во случај на провоз на опојни дроги и на пси-
хотропни супстанци, царинарниците се должни за 
секоја пратка да ги утврдат видовите и количини-
те на опојни дроги и на психотропни супстанции, 
на царинската исправа да назначат од која и во 
која земја се испраќа пратката и за тоа да го известат 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

IV. Евиденција 
Член 21 

Организациите на здружениот труд и и,ндиви-
дуалните земјоделски производители кои одгледу-
ваат опиумски афион се должни: 

1) да ,водат евиденција за големината на повр-
шините засеани со опиумски афион, за големината 
на површините на кои е извршено косење на опи-
умскиот афион и за количините на произведената 
афионова слама; 

2) да доставуваат извештаи до надлежниот ор-
ган на управата: 

а) за големината на површините засеани со 
опиумски афион, и тоа: за есенкса сеидба — до 15 
декември, а за пролетна сеидба — до 15 април секо-
ја година; 

б) за големината на површините на кои е из-
вршено косење на опиумскиот афион и за произ-
ведените количини на афионозата слама — до 1 
септември секоја година. 

Член 22 
Организациите на здружениот труд што вршат 

откуп на афионова слама и произведуваат алка-
лоиди на опиумот се должни: 

1) да водат евиденција за количините на отку-
- пената афионоза слама во текот на изминатата го-
дина, со податоци за организациите на здруже-ниот 
труд и за индивидуалните земјоделски производите-
ли — за секој посебно; 

2) да водат евиденција за произведените коли-
чини на- алкалоиди на опиумот и за продадените 
количини на алкалоиди на опиумот на организа-
циите на здружениот труд што фабрикуваат и из-
везуваат дроги; 

3) да водат евиденција за залихите на мор-
фиумска база v на алкалоиди на опиумот на 1 ја-
нуари тековната година; 

4) да доставуваат извештаи до надлежниот ор-
ган на управата во врска со евидентираните пода-
тоци од точ. 1 до 3 на овој член — до 15 јануари 
секоја година. 

Член 23 
Организациите на здружениот труд што фаб-

рикуваат ОПОЈНИ дроги и психотропни супстанции 
и вршат промет на опојни дроги и на психотропни 
супстанции, се должни: 

1) да водат евиденција за продадените количи-
ни на афионова слама, на опојни дроги и на пси-
хотропни супстанции за секое тримесечје, со пода-
тоци кому се продадени, и евиденција за залихите 
на опојните дроги и на психотрогшите супстанци 
на денот на истекот на тримесечјето; 

2) да водат евиденција за количините и видо-
вите на афиоиовата слама, опојните дроги и психо-
тропните супстанци што се произведени односно 
употребени за преработка во текот на тримесечјето. 

Извештај за податоците од точ. 1 и 2 на став 1 
на овој член организациите на здружениот труд се 
должни да достават до надлежниот орхан во ре-
публиката односно во автономната покраина во 
рок од 15 дена од денот на истекот на тримесечјето. 

Член 24' 
Аптеките и други здравствени организации на 

здружениот труд што издаваат ОПОЈНИ дроги и 
психотропни супстанции се должни да водат еви-
денција и да доставуваат извиштаи за примањето 
и за издавањето на опојните дроги и на психотроп-
ните супстанци според одредбите на Законот за 
пуштање во промет на лекови и прописите доне-
сени врз основа на него. 

Член 25 
Организациите на здружениот труд што изве-

зуваат и увезуваат афионова слама, опојни дроги 
и психотропни супстанции се должни да водат еви-
денција за извезените односно увезените ко-
личини и за видовите на афионова слама, о-
појни дроги и психотропни супстанции, со на-
значување на земјите во кои се извезуваат од 
носно од кои се увезуваат, на бројот на извозната 
односно увозната дозвола за секоја пратка посебно 
и на датумот на излегувањето на пратката од Ју-
гославија односно на влегувањето на пратката во 
Југославија. 

Организациите на здружениот труд од став 1 
на овој член се должни до Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија да доставуваат тримесечни 
извештаи за податоците од тој став, заради под-
готвување и доставување на извештаи до меѓуна-
родните организации. 

Член 26 
Надлежните органи во републиката односно во 

автономната покраина се должни на Сојузниот се-
кретаријат за труд и социјална политика да му до-
ставуваат годишни извештаи за податоците од еви-
денциите одредени во чл. 21 до 25 на ОВОЈ закон, и 
тоа до 1 март секоја година. 

V. Надзор 

Член 27 

Одгледувањето на опиумскиот афион, откупот 
на афионовата слама, производството на алкалоиди 
на опиумот, фабрикувањето на опојните дроги и -
на психотропните супстанции и прометот на опој-
ните дроги и на психотропните суптсанции, под-
лежат на посебен надзор. 

Член 28 
Во вршењето на надзорот над одгледувањето 

на опиумскиот афион, над откупот на афионовата 
слама и над производството на алкалоди на опиу-
мот, надлежните органи на управата се овластени: 

1) во периодот помеѓу сеидбата и косењето на 
опиумскиот афион да вршат преглед на засеаните 
површини и да ја утврдуваат состојбата на посе-
вите; 
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2) да проверуваат дали организациите на здру-
жениот труд и индивидуалните земјоделски про-
изводители кои одгледуваат опиумски афион и 
организациите на здружениот труд кои откупуваат 
афионова слама и произведуваат алкалоиди на 
опиумот правилно ги водат пропишаните евиден-
ции и ги поднесуваат извештаите од чл. 21 и 22 на 
овој закон. 

Член 29 
Во вршењето на надзорот над фабрикувањето 

на опојните дроги и на психотропните супстанции 
и над прометот на опојните дроги и на психотроп-
ните супстанции на големо за домашни потреби, 
надлежните републички односно покраински орга-
ни се овластени: 

1) да го контролираат работењето на организа-
циите на здружениот труд што фабрикуваат и вр-
шат промет на големо на опојни дроги и на психо-
тропни супстанции и да ги утврдуваат залихите 
на опојни дроги и на психотропни супстанции во 
организациите на здружениот труд; 

2) да ги прегледаат книгите за примањето и 
издавањето на ОПОЈНИ дроги и на психотропни суп-
станции, да утврдуваат дали тие правилно се водат 
и да проверуваат дали состојбата во книгите од-
говара на количините на залихите; 

3) да го контролираат начинот на чувањето и 
на држењето на опојните дроги и на психотропни-
те супстанции и начинот на ракувањето со нив; 

4) да проверуваат дали извештаите од член 23 
на овој закон правилно и навремено се поднесуваат. 

Член 30 
Во вршењето на надзор над издавањето на 

опојните дроги и на психотропните супстанции во 
аптеките и во други здравствени организации на 
здружениот труд, надлежните органи се овластени: 

1) да ги прегледаат книгите за примањето и . 
издавањето на опојни дроги и на психотропни суп-
станции, да утврдуваат дали тие правилно се водат 
и да проверуваат дали состојбата во книгите од-
говара на количините на залихите; 

2) да ги контролираат начините на чувањето, 
држењето и ракувањето со опојни дроги и со 
психотропните супстанции; 

3) да проверуваат дали извештаите од член 24 
на овој закон правилно и навремено се поднесуваат. 

Член 31 
Надзор над извозот, провозот и увозот на афио-

новата слама, опојните дроги и психотропните суп-
станции врши Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, КОЈ ЕО вршењето на тој надзор е 
овластен: 

1) да ги прегледа книгите за примањето и из-
давањето на опојни дроги и на психогропни суп-
станции, да утврдува дали овие правилно се водат 
и да проверува дали состојбата во книгите одгова-
ра на количините на залихите; 

2) да проверува дали изрештаите од член 25 на 
овој закон правилно и навремено се поднесуваат. 

Член 32 
Сојузниот извршен совет од претставници на 

републиките и на автономиите покраини и на со-
јузните органи и организации ќе формира комисија 
за опојни дроги и психотропни супстанции, со за-
дача да ја координира работата за сузбивање на 
злоупотребата на опојните дроги и психотрошште 
супстанци. 

пVI. Извршување па меѓународните обврски 
Член 33 

Сојузниот секретаријат за труд и социјална по-
литика, во соработка со Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи, се грижи за извршувањето на 
меѓународните обврски, што произлегуваат од ме-
ѓународните спогодби за опојните дроги и психо-
тропните супстанции кон кои пристапила Југосла-
вија. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
води евиденција за сите случаи на недозволена трго-
вија со опојни дроги и психотропни супстанции и 
остварува непосредна соработка со меѓународните 
организации во откривање на недозволена тргови-. 
ја со опојни дроги и психотропни супстанци. 

Член 34 
Сојузниот секретаријат за труд и социјална по-

литика подготвува и им доставува на меѓукарод- -
ните организации: 

1) годишни извештаи за спроведувањето на 
меѓународните конвенции за опојните дроги и пси-
хотропните супстанции на територијата на Југо-
славија; 

2) годишни процени па потребите од опојни 
дроги и психотропни супстанции; 

3) статистички извештаи за производството, 
фабрикувањето, увозот, извозот, потрошувачката, 
запленувањето и залихите на опојните дроги и на 
психотропните супстанции. 

VII. Казнени одредби 
Член 35 

Со парична казна од-100.000 до 1,000 000 динари 
ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружениот труд или друго правно лице: 

Л) ако произведува опиум со засекување на 
афионовите чушки, на кока-лисјето или на кана-
бисот (член 5 став 1); 

2) ако без одобрение и претходно склучен до-
говор одгледува опиумски афион или ако не ги 
пријави во рокот засеаните површини со други ви-
дови афион (член 8); 

3) ако на организацијата на здружениот труд 
која има одобрение за откуп не и ја предаде во 
одреден рок сета количина на произведена афио-
нова слама (член 9); 

4) ако врши откуп на афионова слама или про-
изведува алкалоиди на опиумот без одобрение 
(член 11); 

5) ако без одобрение или противно на пропи-
шаните услови произведува или фабрикува опојни 
дроги и психотропни супстанции (член 13); 

6) ако без одобрение врши промет на големо на 
опојни дроги и на психотропни супстанции (член 15); 

7) ако неовластено врши промет на опојни дро-
ги и на психотропни супстанци на мало (член 16). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружениот труд или во друго 
правно лице со парична казна од 3.000 до 30.000 
динари. 

Член 36 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице: 

1) ако не ја води пропишаната евиденција или 
ако таа евиденција ја води неточно или неуредно 
(чл. 21 до 25); 

2) ако вд пропишаниот рок не поднесе извеш- , 
тај или поднесе неточен извештај (чл. 21 до 25). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организа-
цијата на здружениот труд или во друго правно 
лице со парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 37 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари или 

со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекр-
шок индивидален земјоделски производител: 

1) ако произведува опиум со засекување на 
афионовата чушка на кока-лисјето или на кано-
бисот (член 5 став 1); 

2) ако без одобрение и претходно склуче-н до-
говор одгледува опиумски афион или ако во одре-
дениот рок не ги пријави засеаните површини со 
други видови афион (член 8); 

3) ако на организацијата на здружениот труд, 
даја има одобрение за откуп, не и ја предаде, 
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заради откуп, во одредениот рок сета количина на 
произведена афионова слама (член 9). 

Член 38 
, Со паричка казна од 500 до 5.000 динари или со 

казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок 
индивидуален земјоделски производител: 

1) ако не ја води пропишаната евиденција или 
ако таа евиденција ја води неточно или нуре дно 
(член 21 точка 1); 

2) ако во пропишаниот рок не поднесе извештај 
или поднесе неточен извештај (член 21 точка 2). 

Член 39 
Со парична казна од 1.000 до 10 ООО динари или 

со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекр-
шок поединецот ако неовластено држи опојни дро-
ги и психотропни супстанции (член 6). 

Член 40 
Опојните дроги и психотропните супстанции 

што се предмет на стопанскиот престап од член 35 
односно предмет на прекршокот од чл. 37 и 39 на 
овој закон, или кои се употребени за извршување 
или настанале со извршување на наведените пре-
стапи односно прекршоци, ќе се одземат, без оглед 
на тоа дали се сопственост на сторителот на сто-
панскиот престап односно прекршокот. 

Член 41 
Ако опојните дроги и психотропните супстанции, 

одземени според член 40 на овај закон, можат да се 
употребат како суровини за фабрикување и за 
натамошна преработка, ќе и се предадат, со надоме-
сток, на организацијата на здружениот труд која 
има одобрение за производство односно фабрику-
вање на опојни дроги и на психотропни супстанции. 

Член 42 
^ Ако опојните дроги и психотропните супстан-

ции, одземени според член 40 на овај закон, не мо-
жат да се употребат како суровини за фабрикува-
ње и натамошна преработка, ќе се уништат по 
КОМИСИСКИ пат на начин што им одговара на видот 
и состојбата во која опојната дрога или психотроп-
ната супстанција се наоѓа. 

Комисијата од став 1 на овој член Ја формира 
органот што ја донел одлуката за одземање на 
опојната дрога или на психотропната супстанциja. 

Член 43 
Органот што донесува рдлука за одземање на 

опојна дрога и на психотропна супстанција, води 
евиденција за одземените опојни дроги и психо-
тропни супстанции, во која ги внесува потребните 
податоци што се однесуваат на предавањето односно, 
на начинот на уништувањето на опојната дрога и 
на психотропиата супстанција. 

Органот од став 1 на ОВОЈ член е должен да го 
извести Сојузниот секретаријат за внатрешни ра- . 
боти за одземените ОПОЈНИ дроги и психотропни 
супстанции. 

VIII. Завршни одредби 
Член 44 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат: Законот за опојните дроги 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 18/64), Уредбата за 
производството и за купувањето на суров опиум од 
производителите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
34/54), Правилникот за постапката со опојните дро-
ги одземени според членот 36 на Законот за опојните 
дроги („Службен лист на СФРЈ'',1 бр. 32/67), Наред-
бата за определување подрачјата на кои може да 
се произведува суров опиум („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 46/54) и Наредбата за стопанските орга-
низации што можат да вршат откуп на афион и за 
условите и начинот под кои може да се врши тој 
откуп („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/66). 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'Ѕ 

А. ОПОЈНИ ДРОГИ 

Листа I 

ACETYLMETHADOLUM (3-ацетокси-6-диметилами-
но-4, 4-дифенилхептан) 

ALLYLPRODINUM (3-алил-1-метил-4-фенил-4-про-
пионоксипиперидин) 

ALPHACETYLMETHADOLUM (алфа-3-ацетокси-6-
-диметиламино-4, 4-дифенилхептан) 

ALPHAMEPRODINUM (алфа-3-етил-1-метил-4-фе-
нил-4-пропионоксипиперидин) 

ALPHAMETHADOLUM (алфа-б-диметиламино-4, 4-
-дифенил-З-хептарол), 

ALPHAPRODINUM (алфа-1, 3-диметил-4-фенил-4-
-пропионоксипиперидин) 

ANILERIDINUM (етил естер-1-пара-аминофенетил-
4-фенилпиперидии-4-карбоксилна киселина) 

BENZETHIDINUM (етил естер 1-/2-бензилоксиетил/ 
'4-фенилпиперидин-4-карбоксилна килесина) 

BENZYLMORPHINUM (3-бензилморфин) 
BETACETYLMETHADOLUM (бета-3-ацетокси-6-ди-

-метиламино - 4, 4 - ди фенилхептан) 
BETAMEPRODINUM (бета-3-етил-1-метил-4-фенил-

-4-ггропионоксиштеридин) 
BETAMETHADOLUM (бета-6-диметиламино-4, 4-ди-

. фенил-3-хептанол) 
BETAPRODINUM ѓбета-1, 3-диметил-4-фенил-4-про-

пионоксипиперидин) 
CANNABIS и CANNАВТЅ СМОЛА и ЕКСТРАКТИ и 

ТИНКТУРИ ОД CANNABIS 
CLONITAZENUM 42-пара-хлорбензил-1-диетилами-

ноетил-5-нитробензимидазол) 
СОСА ЛИСТ 
COCAINUM (метил естер на бензоилекгонин) 
КОНЦЕНТРАТ НА АФИОНОВА СЛАМА (матери-

јал што настанува во процесот на концентрација 
на алкалоидитс на афионовата слама, кога овој 
материјал станува предмет на трговијата — про-
метот) 

DESOMORPHINUM (дихидродезоксиморфин) 
DEXTROMORAMIDUM (,/ + /-4-Е-2-метил-4-оксо-3, 

3-дифенил-4-/1-пиролидинил/бутил1 морфолин) 
DIAMPROMIDUM (N-12-/метилфенетиламино/ про-

пил! пропионанилид) 
DIETHYLTHIAMBUTENUM (З-диетиламино-1, 1-ди-/ 

/2'-тиенил/-1-бутен) 
DIHYDHOMORPHINUM 
DIMENOXADOLUM (2-диметиламиноетил-1-етокси-

-1, 1-дифенилацетат) 
DIMEPHEPTANOLUM (б-диметиламино-4, 4-дифе-

нил-3-хептанол) 
DIMETHYLTHIAMBUTENUM (З-диметиламино-1, 1-

-ди -/2'-тиенил/-1 -бутен) 
DIOXAPHETYLI BUTYRAS (етил 4 -морфолино-2, 

2-дифен^лбутират) 
DIPHENOXYLATUM (етил естер 1-/3-цијано-3, 3-ди-

фенилпропил/-4-фенилгшперидин-4-карбоксилна 
киселина) 

DIPIPANONUM (4, 4-дифенил-6-пипередин-3-хепта-
нон) 

ECGONINUM, негови естри и деривати што можат 
да се претворат во екгинин и кокаин 

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENUM (3-етилметилами-
но-1, 1-ди-/2'-тиенил/1-бутен) 

ETONITAZENUM (1-диетиламиноетил-2-пара-еток-
сибензил-5-нитробензимидазол) 

ETOHERIDINUM (етил естер 1-Е2-/2-хидроксиеток-
си/ етил1-4-фепилпиперидин-4-карбоксилна ки-
селина) 

FURETHIDINUM (етил естер 1-/2-тетрахидрофур-
фурилоксиетил -4-фени лпиперидин-4-карбок-
силна киселина) 

HEROINUM (диацетилморфин) 
HYDROCODONUM (дихидрокодеинон) 
HYDROMORPHINOLUM (14-хидроксидихидромор-

фин) 
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HYDROMORPHONUM (дихидроморфинон) 
XYDROXYPETHIDINUM (етил естер 4-мета-хидро-

ксифенил-1-метилпиперидин-4-карбоксилна ки-
селина) 

ISOMETH ADONUM (6-диметиламино-5-метил-4, 4-
-дифенил-3-хексанон) 

KETOBEMIDONUM (4-мета-хидроксифенил-1-метил-
-иропионилпиперидин) 

LEVOMETHORPHANUMie (/-/-З-метокси-Н-метил-
морфинан) 

LEVOMORAMIDUM (/-/4-[2-метил-4-оксо-3, 3-дифе-
нил-4-/1 -пиролидинил ;бутил] морфолин) 

LEVOPHENACYLMORPHANUM (/-/-З-хидрокси-Н-
-фенацил морфин ан) 

LEVORPHANOLUM* (/-/-З-хидрокси-Н-Метилморфи-
нан) 

METAZOCINUM (2*-хидрокси-2/ 5, 9-триметил-б, 7-
-бензоморфан) 

METHADONUI\Il (6-диметиламино-4, 4-дифенил-З-
-хептанон) 

METHYLDESORPHINUM (б-метил-делта-6-дезоксп-
морфин) 

METlfYLDIHYDROMORPHINUM (6-метилдихидро-
морфин) 

!-Метигс-4~фенилпиперидин-4-карбоксилна киселина 
METOPONUM (5-метилдихидроморфинон) 
MORPHERIDINUM (етил естер 1-/2-морфолиноетил/-

-4-фенилпиперидин-4-корбоксилна киселина) 
MORPHINUM V 
MORPHINT METHOBROMIDUM и други деривати 

на морфин со петвалентен азот 
MORPHIN-N-OXYDUM 
MYROPHINUM (миристилбензилморфин) 
NICOMORPHINUM (Л, 6-диникотинилморфин) 
NORLEVORPHANOLUM (/-/-3-хидроксиноморфинан) 
NORMETHADONUM (б-диметиламино-4, 4-дифенил-

-3-хексаион) 
NORMORPHINUM (Н-десметилморфпн) 
OPIUM 
OXYCODONUM (14-хидроксидихидрокодеинон) 
OX YMOR PHO NUM (14- хидроксидихидроморфинои) 
PETIIIDINUM (етил естер-метил-4-фенилпиперидан-

-4-каобохсилна киселина) 
PHEN ADOXO NUM (6-морфолиио-4, 4-дифенил-З-

-уептапон) 
PHEN ^MPROMTDUM 'Ш~/1-метил-2-пиперидиное-

^пп/пропионанилид) 
PHENAZOCINUM (2'-хидрокси-5, 9-диметил-2-фене-

тит-6 7-бензоморфаи) 
PHENOMORPH AN UM (З-хидрокси-Н-фенетилмор-

фипан) 
PHENOPERIDINUM (етил естер 1-/3-хидрокси~3-фе-

ни л пропил/-4-пиперидгш-4-карбоксилна кисе-
лина) 

PIMINODINUM (тил естер 4-фенин-1-/3-фенил-
а\шнопрош1Л/пиперидин-4-карбоксилна кисе-
лина) 

PROiHEPTAZINUM (1, 3-диметил-4-фенил-4-пропи-
оиоксиазациклохептан) 

PROPERIDINUM (изопропил естер 1 -метил-4-фепил-
пиперидин-4-карбоксилна киселина) 

R ACEMETHORPHANUM (/ ± /-З-метокси-Н-метил-
морфинан) 

RACEMORAMIDUM Г/±/-4-[2-метил-4-оксо-3, 3-ди-
фегшл-4-/1-пиролидинил/бутил} морфолин) 

* Doxtromsthorphanum (H /-З-метокси-Н-метилморфи** 
нам) и Dextrorohanurn (Ч -' -3 - х 11 д р о х си - И -м ет и ;ш ор фин а и) 
се изречно исклучени од оваа листа. 

H ACEMORPH ANUM {Ј ± /-З-хидрокси-Н-метилмор-
финан) 

THEBACONUM (ацетилдихидрокодеинон) 
THEBAINUM 
TRIMEPERIDINUM (1, 2, 5-триметил-4-фенил-4-про-

пионоксипиперидин); и 
изомери на дроги во оваа листа, ако изречно не 

се изземени, секогаш кога постоењето на такви изо-
мери е можно во рамките на специфичната хемиска 
ознака; 

естри и етри на дроги во оваа листа ако не се 
појавз^ваат во некоја листа, секогаш кога постоењето 
на такви естри или егри е можно; 

соли на дрогите вклучени во оваа листа, вклу-
чувајќи ги и солите на естрите, етрите и изомерите, 
како што горе е предвидено, секогаш кога постое-
њето на такви соли е можно. 

Листа 'П 

ACETYLDIHYDROCOPEINUM 
CODEINUM (3-метилморфин) 
DEXTR OPROPOX Y PHENUM (/+/-4-диметиламино-

З-метил-1, 2-дифенил-2-пропионоксибутан) 
DIHYDROCODE1NUM 
ETHYLMORPHINUM (3-етилморфин) 
NORCODEINUM (Н-десметилкодеин) 
PHOLCODINUM (морфолинилетилморфин); и 

ако изречно не се изземени, изомерите на дро-
гите во оваа листа секогаш кога вакви изомери мо-
жат да постојат во рамките на специфичната хе-
миска ознака; 

соли на дрогите наведени во оваа листа, вклу-
чувајќи ги и солите на изомерите. како што горе е 
предвидено, секогаш кога постоењето на такви соли 
е можно. 

Листа III 

L Препарати на следните дроги: 
Acetyldihydrocodeinum, 
Codeinum, 
Dextropropoxyphenum, 
Dihydrocodeinum, t 
Ethylmorphinum, 
Norcodeinuml и 
Pholcodinum 

а) кога се комбинирани со една или повеќе дру-
ги состојки на таков начин што да не постои никаква, 
или речеси никаква, опасност од злоупотреба, и на 
таков начин што до дрогата да -не може повторно 
да се дојде со лесно применлив начин или во коли-
чини што би можеле да претставуваат опасност за 
здравјето; 

б) кога не содржат повеќе од 100 милиграми 
дрога по единица дозирање и во концентрација 
што не е поголема од 2,5 отсто во неподелените пре-
парати. 

2. Препарати на кокаинот што не содржат по-
веќе од ОД отсто кокаин, сметано како кокаинска 
база, и препарати на опиум или морфин што не со-
држат повеќе од 0,2 отсто морфин сметано како 
безводна морфин-база и комбинирани со една или 
повеќе други состојки на таков* начин што да не по-
стои никаква, или речеси никаква, опасност од зло-
употреба, и на таков начин што до дрогата да не 
може да се дојде со некој лесно применлив начин 
или во количина што би претставувала опасност за 
здравјето. 

3. Препарати на дифеноксилат во цврста состој-
ба што не содржат повеќе од 2,5 милиграми дифен-
оксилат, сметано како база, и не помалку од 25 ми-
крограми атропин-сулфат по единица дозирање. 
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4.-PULVIS -IPECACUANHAE ET' СРП COMPO-
SITUS 

10 отсто опиум во прав 
10 отсто Radix Ipecacuanhae, во прав добро из-

мешано со 80 отсто која и да е друга состојка во 
прав' во која нема никаква дрога. 

5. Препарати во согласност со која и да е форму-
ла наведена во оваа листа и мешавини на такви 
препарати со кој и да е материјал што не содржи 
никаква дрога. 1 ' 

Ли-ста IV 

СANNABIS И CANNABIS СМОЛА 
DESOMORPHINUM (дихидродезоксиморфин) 
HEROINUM (диацетилморфин) 
KETOBEMIDONUM (4-мета-хидроксифенил-1-ме-

ти л-4-пропиаиилпиперидин); и 
соли на дрогите вклучени во оваа листа секогаш* 

кога градењето на такви соли е можно. 

Б. ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ 

Листа I 

Прифатен меѓународен 
назив 

Друг вообичаен 
назив Хемиски назив 

1) 
2) 

3) 
4) (+)-LYSERGIDE 
5) 
6) 

7) 

8) PSILOCYBINE 

9) 
10) 

DET 
DMHP 

DMT 
LSD, LSD-25 
mescaline 
paraphexyl 

psilocine, 
psilotsin 

STP, DOM 
тетра хидроцанабинолс 

, сви изомери 

N,N-диетилтриптамин 
3-/1, 2-диментихептил/-1-хидрокси-7, 8, 9, 10 тетра* 
хидро-6 б, 9-триметил-6Н-дибепзо (6, 4/пиран) 
N.N-диметилтриптамин 
(/4-/-N, N-диетилизергамид) 
3, 4, 5-триметоксифенетиламин 
3-хексил~1-хидрокси-7, 8, 9, 10-тетрахидрр-б, б, 9-
-триметил-ОН-дибензо/б, д/пиран 
3-/2-диметиламииоетил/, хидроксиндол 

3-/2-диметиламиноетил индол-4 H дихидрогенфоо 
фат 

2-амино-1/2, 5-диметокси-4-метил/фенил пропан 
-1-хидрокси~3-пентил-6а, 7, 10, lGc-тетрахидро-б, 6, 

9-триметил-б-Н-дибензо /б, д/ пиран 

Листа П 

1) AMPHETAMINE / ± /-2-амино-1 -фенилпропан 
2) DEXAMPHETAMINE ^ /±/-2-амино-1-фенилпроџан 
3) METHAMPHETAMINE /±/-2-метиламино-1-фенилпропан 
4) METHYLPHENIDATE t 2-фенил-2-/2-тшеридил/метил-ацетат 
5) PHENCYCLIDINE 1-/1-фенилциклохексил/пиперидин 
6) PHENMETRAZINE З-метил-2 фенилморфолине 

Листа III 

1) AMOBARBITAL. 
2) CYCLOBARBITAL 
3) GLUTETEIMJDE 
4) PENTOBARBITAL 
5) SECOBARBITAL 

5- етил-5-/3-метилбутил/барбитурна киселина 
5-1 -циклохексенил/5-етилбарбитурна киселина 
З-етил-З-феиил-2-, 6-диоксопиперидин 
5-етил-5-/1-метилбутил/ барбитурна киселина 
5-етил-6/1-метилбутил/барбитурна киселина 

Листа JV 

1) AMFEPRAMONE 
2) BARBITAL 
3) 
4) ETHINAMAT 
5) MEPROBAMATE 
6) METAQUALONE 
7) МЕТИ YLPHENOB AR-

BITAL 
8) METHYPRYLON 
9) PHENOBARBITAC 

10) 

OTHCHOLORVYNEL 

SPA 

2-/диетиламин/-пропиофенон 
5, 5-диетилбарбитурна киселина 
етил-2-хидровинилетинил карбинол 
1-етинилциклохексанолкарбомат 
2-метил-2-пропил-1, 3-пропандиол дикарбамат 
2-метил-3-0-толил-4/ЗН/ квиназолинон 

5-етил-1-метил-5-фенил-барбитурна киселина 
3, З-диетил-5-метилпиперидин 2,4-диен 

~ 5-етил-5-фенил-барбитурна киселина 
7-Д*-диметиламино-2, 2-дифенилетан ' 
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505. 
Брз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
МЕТОТ НА ОТРОВИ 

Се прогласува Законот за прометот на отрови, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 12 јули 1973 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор од 12 
јули 1973 година. 

П^ бр. 207 
13 јули 1973 година 

Белград 

Пртседател Претседател 
на Сојузната скупштина, на Републиката, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. Јосип Броз Тито, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради заштита на животот и здравјето на 

луѓето и за спречување злоупотребата на отрови, 
прометот и надзорот над прометот на отровите се 
вршат под услови одредени со овој закон. 

Член 2 
Отровите се природни или вештачки материи 

за кои по научен пат е утврдено дека во одредени 
количини можат да предизвикат смрт односно 
оштетување на човечкиот или животинскиот орга-
низам. 

'Отровите можат да се пуштаат во промет само 
за одредени научни, медицински или стопански цели. 

Член 3 
Како отрови што можат да се пуштаат во про-

мет, во смисла на овој закон, се сметаат супстан-
циите наведени во Листата I и Листата II, кои се 
објавени кон овој закон и се негов составен дел. 

Како отрови се сметаат и препаратите израбо-
тени од супстанциите наведени во Листата I и 
Листата И. 

Забрането е пуштање во промет на отровни 
супстанции што не се наведени во Листата I и 
Листата II, и на препарати од тие супстанции ако 
не се наоѓаат во списокот на" препаратите израбо-
тени од супстанциите од Листата I и Листата II, 
што го објавува Сојузниот секретаријат за труд и 
социјална политика. 

Член 4 
Со промет на отрови можат да се занимаваат 

организации на здружениот труд врз основа на 
одобрение од надлежниот орган. 

Со промет на отрови не можат да се занима-
ваат поединци. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со промет на отрови, покрај општите ус-
лови предвидени со прописите за соодветни орга-
низации на здружениот труд, мораат да ги испол-
нуваат и посебните услови одредени со овој закон. 

Член 6 
Отровите можат да се пуштаат во промет само 

во оригинално пакување на производителот, односно 
на организацијата на здружениот труд која се зани-
мава со промет на отрови. 

Член 7 
Отровите што се пуштаат во промет мораат да 

бидат означени во согласност со одредбите на овој 
закон. 

Член 8 
Одредбите на овој закон не се применуваат врз 

средствата за заштита на растенијата, лековите и 
предметите од општа употреба кога содржат отрови, 
ако нивното пуштање во промет е регулирано со 
посебни закони и со прописи донесени врз основа 
на тие закони. 

II. Услови за пуштање отрови во промет 

Член 9 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со промет на отрови на големо, мораат да 
ги исполнуваат следните посебни услови: 

1) да имаат работници со висока стручна под-
тотовка кои ќе се грижат за сместувањето, чувањето 
и издавањето на' отрови (хемичари, технолози, фар-
мацеути, ветеринари, агрономи и др.); 

2) да имаат содветни простории за сместување, 
чување и издавање на отровите, за кои со наод на 
надлежниот републички односно покраински орган 
на управата е утврдено дека ги исполнуваат тех-
ничките и санитарно-хигиенските услови. 

Член 10 
Организациите на здружениот труд, што се зани-

маваат со промет на отрови на мало, мораат да ги 
исполнуваат следните посебни услови: 

1) да имаат работници со најмалку средна струч-
на подготовка кои ќе се грижат за сместувањето, 
чувањето и издавањето на отрови (хемиски, техно-
лошки, фармацеутски, ветеринарни односно земјо-
делски техничари и др.); 

2) да имаат соодветни простории за сместување, 
чување и издавање на отрови, за кои со наод на 
надлежниот републички односно покраински орган 
на управата е утврден дека ги исполнуваат тех-
ничките и санитарно-хигиенските услови. 

Член И 
Организациите на здружениот труд што се зани-

маваат со промет на отрови мораат да ги дожат 
отровите во посебни простории во кои не смеат да 
се наоѓаат други производи. 

Просториите во кои се држат отрови мораат да 
бидат снабдени со брава и клуч и обележени со 
траен натпис: „Отров". 

Клучевите од просториите во кои се држат от-
рови може да ги чува само работникот кој се грижи 
за сместувањето, држењето и издавањето на отрови. 

Член 12 
Садовите во кои се држат отрови и амбалажата 

која се употребува за пакување на отрови, мораат 
да бидат од таков квалитет што при превозот, 
складирањето и ракувањето да не може да дојде 
до растурање или испарување на содржината на 
отровот, до мешање на отровот со други материи, 
ниту до допир на отровот со подовите и ѕидовите 
на превозните средства, складовите и другите про-
сории во кои се сместени, отровите. 

Големината и видот на амбалажата и начинот 
на пакувањето на отровите ги одредуваат републи-
,чките односно покраинските органи. 
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Член 13 
Работникот кој во организациите на здружениот 

труд доаѓа во непосреден допир со отровите, за време 
на работата врз сместувањето, чувањето и изда-
вањето на отровите мора да носи посебна заштитна 
опрема. 

III. Промет 
Член 14 

Отровите што се пуштаат во промет мораат да 
имаат декларација која ги содржи следните по-
датоци: 

1) име, генеричен назив и хемиска формула на 
отровот; 

2) содржина на сите активни супстанции на 
отровот; 

3) со крупни букви напишан натпис: „Отров", 
со вообичаениот знак КОЈ претставува мртовечка 
глава; 

4) датум на производството на отровот; 
5) рок на употребата на отровот; 
6) назив и адреса на производителот на отровот. 
Кон секое пакување на отровот, покрај декла-

рацијата, мора да биде приложено и упатството за 
употреба на отровот, означени средствата за заш-
тита од труење, начинот на укажување прва помош 
во случај на труење и начинот на уништување на 
неупотребениот отров и на амбалажата. 

Упатството мора да биде отпечатено, на сите 
јазици на народите на Југославија и на јазиците 
на албанската и унгарската народност. 

Члн 15 
Забрането е издавање отрови на лица помлади 

од 18 години. 
Член 16 

Отровите од Листата I и Листата II и препа-
ратите изработени од супстанциите наведени во 
Листата I, можат да се издаваат само врз основа на 
одобрение од надлежниот орган на управата. 

Препарати изработени од супстанциите наведени 
во Листата II можат да им се издаваат на органи-
зации на здружениот труд и на поединци без одо-
брение од надлежниот орган на управата. 

Член 17 
Се овластува сојузниот секретар за труд и соци-

јална политика да врши измени и дополненија на 
Листата I и на Листата II, 

Списокот на препаратите изработени од супстан-
циите од Листата I и Листата II, што се наоѓаат во 
промет, го утврдува Сојузниот секретаријат за труд 
и социјална политика и го објавува во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Измени и дополненија на листите од став 1 на 
свој член и утврдување на списокот од ,став 2 на 
овој член врши СОЈУЗНИОТ секретаријат за труд и 
социјална политика на предлог од комисијата на 
стручњаци што ќе ја формира за таа цел. 

Член 18 
Организациите на здружениот труд што се зани-

маваат со промет на отрови мораат да водат еви-
денција за прометот на отровите и евиденција за 
купувачите на отрови. 

Евиденцијата за прометот на отрови мора да ги 
содржи следните податоци: вид на отровот, коли-
чина на набавениот отров, назив на организацијата 
на здружениот труд од која е набавен отровот и да-
тум на набавката. 

Евиденцијата за купувачите на отрови мора да 
ги содржи следните податоци: назив на организа-
цијата на здружениот труд односно име и презиме 
на лицето на кое му се издава отровот, адреса и 
број на личната карта на примателот на отровот, вид 
и количина на отровот, број на дозволата и назив 
на органот што ја издал дозволата, датум на изда-
вањето на отровот и потпис на лицето што го при-
мило отровот. 

Член 19 
Организациите на здружениот труд и поединци-

те кои употребуваат отрови мораат остатоците од 
неупотребените отрови и од амбалажата што е упо-
требела за пакување на отрови да ги отстранат од-
носно да ги уништат на начин кој не го загрозува 
животот и здравјето на луѓето и на корисните орга-
низми, а кој е наведен во упатството кон отровот. 

ГУ. Надзор 

Член 20 
Надзор над прометот на отрови вршат органите 

одредени со пропис на републиката односно на ав-
тономната покраина. 

Во вршењето на надзорот органите од став 1 на 
овој член се овластени: 

1) да им забранат промет на отрови на органи-
зациите на здружениот труд што не ги исполнуваат 
условите од чл. 9, 10 и 11 на ОВОЈ закон — додека 
не ги исполнат тие услови; ^ 

2) да забранат промет на ,отрови чија амбалажа, 
пакување и обележување не се во согласност со од-
редбите на чл. 12 и 14 од овој закон — додека не 
се отстранат утврдените 'недостатоци; 

" 3) да забранат промет на отровите што не се 
наведени во Листата I и Листата II, и на препара-
тите што се изработени од супстанции кои не се на-
ведени во Листата I и Листата II; 

4) да наредат отстранување на други недоста-
тоци во врска со прометот на отрови, ако таквите 
недостатоци можат да го загрозат животот и здрав-
јето на луѓето. 

V. Казнени одредби 

Член 21 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице: 

1) ако се занимава со промет на отрови без одо-
брение од надлежниот орган (член 4); 

2) ако држи отрови противно на одредбите на 
член 11 од овој закон; 

3) ако држи или пакува отрови противно на од-
редбите на член 12 од ОВОЈ закон, 

4) ако не обезбеди посебна заштитна опрема 
(член 13); 

5) ако издаде отров противно на одредбите на 
чл. 15 и Г6 од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружениот труд или во друго прав-
но лице со парична казна од 5.000 до 20.000 динари. 

Член 22 
Со парична казна од 5.000 до 50 000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет отров без декларација 
или со непотполна декларација, или ако пушти во 
промет отров без упатство или со непотполно упат-
ство (член 14); 

2) ако не води евиденција за прометот на от-
рови или евиденција за купувачите на отрови 
(член 18); 

3) ако не ги отстрани или не ги уништи остато-
ците од отровот на начинот предвиден во член 19 
од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во организацијата 
на здружениот труд или во друго правно лице со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 23 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако не ги отстрани 
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или не ги уништи остатоците од отровот на начинот 
предвиден во член 19 на овој закон. 

VI. Завршни одредби 

Член 24 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со промет на отрови своето работење мо-
раат да го усогласат со одредбите од овој закон, во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, 

Дозволите за промет на отрови издадени на по-
единци престануваат да важат со денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Законот за производ-
ството и прометот на отрови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65) и Правилникот за ус-
ловите за производство, пакување, држење и 
промет на отрови и за начинот на водење евиден-
ција за производството и прометот на отрови („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/67). 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Листа I 

АКРИЛОНИТРИЛ 
АРСЕН И НЕГОВИ СОЕДИНЕНИЈА 
АЗИНФОС (етил и метил) 
ЦИЈАНОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИ 

СОЛИ 
ДЕМЕТОН И НЕГОВИ СОЕДИНЕНИЈА (метил, ме-

тилсулфоксид, диметил) 
ДИБРОМХЛОРПРОПАН 
ДИХЛОРЕТАН 
ДИМЕФОКС 
ДИСУЛФОТОН 
ЕНДОСУЛФАН 
ЕНДРИН 
ЕТИЛЕНОКСИД 
ФЕНТИН АЦЕТАТ 
ФОНОФОКС 
ФОРАТ 
ФОСФАМИДОН 
ФОСФИДИ, од алуминиум, цинк, калциум 
ХЛОРФЕНВИНФОС 
ХЛОРПИКРИН 
КАРБОФУРАН 
МЕТАМИДОФОС 
МЕТИДАТИОН 
МЕТИЛБРОМИД 
МЕТОМИЛ 
МЕВИНФОС 
НИКОТИН И НЕГОВИ СОЕДИНЕНИЈА 
ОРТОТРИКРЕЗИЛФОСФАТ 
ПАРАТИОН (етил и метил) 
ПРОТОАТ 
РАСТВОРЛИВИ СОЛИ НА БАРИУМ 
СТРИХНИН И НЕГОВИ СОЛИ 
СУБЛИМАТ 
ТАЛИУМ И НЕГОВИ СОЛИ 
ТИАМОНФОС 

Листа II 

ДИХЛОРПРОПАН 
ДИХЛОРПРОПИЛЕН 
ДИКВАТ 
ДИНИТРОБУТИЛФЕНОЛ 
ДИНИТРООРТОКРЕЗОЛ 
ДИОКСАКАРБ 
ФЕНКАПТОН, 
ФЕНОЛ И НЕГОВИ СОЕДИНЕНИЈА 
ФОРМАЛДЕХИД 
ФОРМАТИОН 
ФОСАЛОН 
ГАМА ИЗОМЕР ХЕКСАХЛОРЦИКЛО 
ХЕКСАНА 
НАГРИЗУВАЧКИ МАТЕРИИ (базни и кисели) 
КУМАРИН И НЕГОВИ СОЕДИНЕНИЈА 
МЕТАЛДЕХИД. 
НАТРИУМ НИТРИТ 
НИТРОБЕНЗОЛ 
ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА ЖИВА 
ПАРАДИХЛОРБЕНЗОЛ 
ПАРАKBАТ 
РАСТОПЛИВИ СОЛИ НА ОЛОВО 
РОТЕНОН 
ТИОМЕТОН 
ТОКСАФЕИ 

506. 
амандман XXXVII 

АНТУ 
БИНАПАКРИЛ 
ДИАЗИНОН 
ДИХЛОРВОС 

Врз основа на Уставниот 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИ-
КУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 12 јули 197:3 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 230 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ОДЛИКУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Одликувањата на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија се знаци на признание што 
се доделуваат за труд или за дела кои заслужуваат 
Општо признание и истакнување. 

Член 2 
Одликувања се ордени и медали. 
Ордени и медали на Социјалистичка Федера-

тивна Република, Југославија можат да се устано-
вуваат само со сојузен закон. 
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Член 3 
Можат да се одликуваат поединци, организации 

на здружениот труд, други организации и единици 
на оружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Можат да се одликуваат и странски државјани, 
странски и меѓународни установи и организации. 

Член 4 
Одликувањата ги доделува Претседателот на 

Републиката. 
Претседателот на Републиката може да го ов-

ласти сојузниот секретар за народна одбрана или 
други воени старешини за време на војна да можат 
да доделуваат одредени одликувања за воени за-
слуги. 

Член 5 
На Претседателот на Републиката му доделува 

одликувања Сојузната скупштина. 
Претседателот на Републиката може да го БОСИ 

секое одликување на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 6 
Југословенски државјанин може да прими од-

ликување на странска држава само по претходно 
одобрение што го дава СОЈУЗНИОТ извршен совет 
или, за одредени случаи, органот што ќе го одреди 
Советот. 

Член 7 
Никој не може да изработува ниту да доделува 

значки што би имале облик и изглед на орден или 
медал на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

II. Одликувања 

Член 8 
Ордени на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија се. 
1. Орденот Југословенска голема ѕвезда, 
2, Орденот на слободата, 
3 Ореденот на народен херој, 
4. Орденот јунак на социјалистичкиот труд, 
5. Орденот на народното ослободувале, 
6. Орденот југословенска ѕвезда со лента, 
7. Орденот на бојното знаме, 
8. Орденот на југословенското знаме со лента, 
9. Орденот партизанска ѕвезда со златен венец, 

10. Орденот на Републиката со златен венец, 
П. Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, -
12. Орденот братство и единство со златен ве-

нец, 
13. Орденот на народната армија со лавров 

венец, 
14. Орденот југословенска ѕвезда со златен ве-

нец, 
15. Орденот на трудот со црвено знаме, 
16. Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда, 
17. Орденот партизанска ѕвезда со сребрен ве-

нец. 
18 Орденот на Републиката со сребрен венец, 
19. Орденот на југословенското знаме со златен 

венец, 
20. Орденот заслуги за народ со сребрени зраци, 
21. Орденот братство и единство со сребрен ве-

нец, 
22. Орденот на народната армија со златна ѕве-

зда, 
23. Орденот за храброст, 
24. Орденот Југословенска ѕвезда на ѓердан, 
25. Орденот на трудот со златен венец, 
26. Орденот за воени заслуги со златни мечеви, 

27." Орденот на Републиката со бронзен венец, 
28. Орденот На југословенското знаме со златна 

ѕвезда на ѓердан,' 
29. Орденот партизанска ѕвезда со пушки, 
30. Ррденот заслуги за народ со сребрена ѕвезда, 
31. Орденот на народната армија со сребрена 

ѕвезда, 
32. Орденот на југословенското знаме со златна 

ѕвезда, 
33. Орденот на трудот со сребрен венец, 
34. Орданот' за' воени заслуги со сребрени ме-

чеви, 
35. Орденот на југословенското знаме со среб-

рена ѕвезда. 
Со одликувањето со Орденот на народен херој 

се стекнува почесно звање на народен херој. 
Со одликувањето со Орденот јунак па соција-

листичкиот труд се стекнува почесно звање на ју-
нак на социјалистичкиот труд. 

. Редоследот на орданите од став 1 на овој член 
го претставува нивниот меѓусебен ранг. 

Член 9 
Медали на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија се. 
1, Медалот за храброст, 
2. Медалот заслуги за народ, 

' 3. Медалот на трудот, 
4. Медалот за воени заслуги, 
5. Медалот за војнички добродетели, 
6 Медалот за заслуги. 
Редоследот на медалите од став 1 на овој член 

го претставува нивниот меѓусебен ранг. 

. Член 10 
Одделни ордени утврдени со овој закон се до-

делуваат, и тоа: 
1. Орденот Југословенска голема ѕвезда им се 

доделува на шефовите на државите за особени 
заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други држави. 

Овој орден им се доделува и на најистакнати 
личности за долгогодишна револуционерна работа 
и за извонредни заслуги во изградбата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, за 
развивање и Јакнење на свеста на нашите граѓани 
во борбата за изградба на социјализмот, за слобо-
дата и независноста на нашата земЈа, како и за 
исклучително значаен придонес во зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и на пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и други држави. 

2. Орденот на слободата се доделува за извон-
редни успеси во раководењето и командувањето со 
најголеми воени единици во воЈна. 

3. Орденот на народен херој им се доделува на 
припадниците на оружените сили на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и на други 
поединци што се истакнале со извонредни јуначки 
подвизи во борбата против непријателот и кои слу-
жат како особен пример на јунаштво. Ордеиот на 
народен xepoj, под исти услови; по исклучок -може 
дау им се доделува на единици на оружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и на општествено-политички организации 
и здруженија. 

4. Орденот јунак на социјалистичкиот труд им 
се доделува на поединци, на организации на здру-
жениот труд, на други организации и единици на 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија што ќе извршат извонред-
ни работни подвизи или ќе покажат други извон-. 
редни резултати, и со тоа ќе се здобијат со особени 
заслуги за изградбата на самоуправното социјали-
стичко општество, како и за стопанскиот, научниот 
и културниот развиток на земјата. 
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5. Орденот на народното ослободување се доде-
лува за истакнати заслуги ,во организирањето и 
раководењето со Востанието и во создавањето и 
развивањето на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

6. Орденот југословенска ѕвезда со лента, Ор-
денот југословенска ѕвезда со златен венец и Орде-
нот југословенска ѕвезда на ѓердан се доделуваат 
за особени заслуги во развивањето на меѓународ-
ните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите земји, како и за , 
истакнати заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и на пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите држави. 

7. Орденот на бојното знаме им се доделува на 
воени старешини кои во текот на војна ќе покажат 
особена храброст, самопожртвување и умешност во 
командувањето, како и за истакната улога во из-
градбата, зацврстувањето и оспособувањето на ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

8. Орденот на југословенското знаме со лента, 
Орденот на југословенското знаме со златен венец, 
Орденот на југословенското знаме со златна ѕвезда 
на ѓердан, Орденот на југословенското знаме со 
златна ѕвезда и Орденот на југословенското знаме 
со сребрена ѕвезда се доделуваат за заслуги во 
развивањето и зацврстувањето на мирољубивата 
соработка и на пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите држави, како и за особени заслуги во ра-
ботата на развивањето на свеста на граѓаните во 
борбата за независност на земјата. 

9. Орденот партизанска ѕвезда со златен венец, 
Орденот партизанска ѕвезда со сребрен венец и 
Орденот партизанска ѕвезда со пушки им се доде-
луваат на старешините на оружените слли на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
за успешно командување со единиците на оруже-
ните сили, за умешност во раководењето со борбе-
ните дејства и за покажана особена храброст во 
војната. 

10. Орденот на Републиката со златен венец, 
Орденот на Републиката со сребрен венец и Орде-
нот на Републиката со бронзен венец им се доделу-
ваат на поединци, на организации на здружениот' 
труд и на општествено-политички организации и 
здруженија за особени^ заслуги на полето на јав-
ната дејност со која се придонесува за општиот на-
предок на земјата. 

11. Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, 
Орденот заслуги за народ со сребрени зраци и Ор-
денот заслуги за народ со сребрена ѕвезда се доде-
луваат за особени заслуги отечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја, 
за заслуги во изградбата на социјализмот и на со-
цијалистичките самоуправни односи, за организи-
рање и зацврстување на општонародната одбрана, 
на безбедноста и независноста на земјата, како и 
за заслуги во областа на стопанството, науката и 
културата. 

12. ОрденоТ братство и единство со златен ве-
нец и Орденст братство и единство со сребрен ,ве-
нец се доделуваат за особени заслуги во ширењето 
на братството меѓу нашите народи и народности, во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите. 

13. Орденот на народната армија со лавров ве-
нец, Орденот на народната армија со златна ѕвезда 
и Орденот на народната армија со сребрена ѕвезда 
се доделуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка. 
Федеративна Република Југославија или за особе-
ни успеси во раководењето со единиците на оруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во нивното зацврстување и оспо-
собување за одбрана на независноста на Социјали-
стичка Федеративна Р е п у б л и к а Југославија, , 

14. Орденот на трудот со црвено знаме, Орденот 
на трудот со златен венец и Орденот на трудот со 
сребрен венец мм се доделуваат на поединци, ор-
ганизации на здружениот труд, на други организа-
ции и единици на оружените сили на Соци ја ли-
стичка Федеративна Република Југославија што ќе 
постигнат особени успеси во стопанството и за труд 
од посебно значење за напредокот на земјата во 
другите општествени дејности. 

15. Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда, 
Орденот за воени заслуги со златни мечеви и Орде-
нот за воени заслуги со сребрени мечеви им се до-
делуваат на раководителите на единиците на' ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југослјвија кои со својот пример и умеш-
ност во работата во единицата со која раководат 
развиваат постојан полет заради остварување на 
поставените задачи, или кои во единицата или 
установата создале услови за постигнување на ис-
клучително добри успеси, или кои се одликуваат 
со такви старешински и војнички особини што да 
им служат за пример на другите. 

Овие ордени им се доделуваат и на граѓански 
лица во единиците на оружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, ка-
ко и на поединци во организациите на здружениот 
труд и во други организации кои со својот пример и 
умешност во работата развиваат постојан полет и 
постигнуваат извонредни резултати во остварување-
то на задачите од посебно непосредно значење за 
народната одбрана. 

16. Орденот за храброст им се доделува на при-
падниците на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија кои во борба-
та против непријателот извршиле дела во кои дош-
ла до силен израз нивната лична храброст или 
кои на бојното поле особено се истакнале со лична 
храброст. За такви дела Орденот за храброст им се 
доделува и на граѓански лица. 

Овој орден им се доделува и на пое-динци кои 
во исклучително опасни ситуации, спасувајќи чо-
вечки животи или материјални добра, ќе цроја^ат 
извонредна лична храброст и самопрегор. 

Член 11 
Одделни медали утврдени со овој закон се до-

делуваат, и тоа: 
1. Медалот за храброст им се доделува на при-

пад,ниците на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија KOPI во борба-
та против непријателот ,извршиле' едно или повеќе 
дела во кои дошла до израз, нивната лична храб-
рост. За такви дела им се доделува Медал за храб-
рост и на граѓански лица. 

Овој медал им се доделува на поединци кои во 
опасни ситуации, сапсувајќи човечки животи и 
материјални добра, ќе извршат дело во кое дошла 
до израз личната храброст и самопрегор. 

2. Медалот заслуги за народ се доделува за за-
слуги стечени во борбата против непријателот за 
ослободувањето на земјата и за -придонес за из-
градбата и за развитокот на самоуправното соци-

Јалистичко општество. 
3. Медалот на трудот се доделува за постегна-

ти примерни успеси во работата и со тоа отечени 
заслуги за напредокот на' земјата во стопанството 
и во другите општествени дејности. 

4. Медалот за воени заслуги им се доделува на 
верени раководители и војници кои со својот при^ 
мер во работата развиваат полет за остварување 
на поставените задачи, или кои се одликуваат со 
такви старешински или војнички особини што да 
им служат за пример на другите. 

Овој медал им се доделува и на граѓански лица 
во воени единици, организации на здружениот труд 
и други организации кои со својот пример во ра-
ботата развиваат полет во остварувањето на зада-
чите од посебно непосредно значење за народната 
одбрана, 
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5. Медалот за војнички добродетели им се до-
делува на ВОЈНИЦИ и на воени старешини за особе-
но истакнување во познавањето и врптењето на 
војничките должности и за примерно војничко 
држење. 

6. Медалот за заслуги се доделува за заслуги 
во извршувањето на доверените задачи кои придо-
несуваат за( пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
другите држави. 

Член 12 
Секој орден и медал имаат свој статут. 
Статутот на орденот,и статутот на медалот со-

држат опис на орденот односно на медалот и од-
редби за носење на орденот односно на медалот. 

Статутите ги донесува Претседателот на Репуб-
ликата. 

"" III, Надлежност 

Член 13 
Одликувањата се доделуваат со указ. 
Предлози за одликување му поднесува на Прет-

седателот на Републиката Сојузниот извршен со-
вет, републичкиот извршен совет, покраинскиот 
извршен совет; сојузниот секретар за надворешни 
работи — за странски државјани и странски меѓу-
народни организации и установи; сојузниот секре-
тар за народна одбрана - за воени лица, воени 
единици yi воени установи на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и за странски 
држави и за граѓански лица на служба во Југо-
словенската народна армија. 

Иницијатива за одликување може да даде^оп-
штествено-политичка организација, организација на 
здружениот труд и друга организација и државен 
орган. 

Член 14 
Предлог за одликување на Претседателот на 

Републиката може да и поднесе на Сојузната скуп-
штина: републичко собрание, покраинска собрание, 
Сојузниот извршен совет и општествено - политичка 
организација. 

IV. Права и должности на вдишуваните 

Член 15 
На одликуваните лица, воени единици, органи-

зации на здружениот труд и други организации им 
се предава одликувањето и уверението за одлику-
вањето. 

Претседателот на Републиката може да одреди 
за највисоките одликувања да се издава повелба. 
Повелбата ја потпишува Претседателот на Репуб-
ликата или, по негово овластување, шефот на Кан-
целаријата на ордените. 

Шефот на Канцеларијата на ордените издава 
уверение за одликувањето. 

Член 16 
Знакот на одликувањето може да го носи само 

одликуваното лице. 
Кога се одликува некој кој во време на одли-

кувањето не бил жив или кога знакот на одлику-
вањето не е предаден на одликуваниот дури бил 
жив, знакот на одликувањето им се предава на 
членовите на неговото семејство и за тоа им се из-
дава уверение. 

По барање на семејството на лицето што е од-
лишувано пред донесувањето на овој закон, Кан-
целаријата на ордените ќе му го издаде знакот на 
одликувањето, 

Како членови на семејството, во смисла на овој 
член, се сметаат брачниот другар, децата и роди-
телите. 

Член 17 
Лицето, организацијата на здружениот труд, 

друга организација и единица на оружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија што се одликувани можат да бидат пов-
торно одликувани со исто одликување. 

Член 13 
- Знаците на одликувањето, повелбите и увере-

нијата за одликувањето можат да се носат односно 
да се користат само за соодветни цели и на при-
стоен начин. 

Одликуваните лица ги носат знаците на одли-
кувањето согласно со одредбите на статутот на ор-
ден ите и на статутот на медалите. 

Член 19 
По барање на одликуваното лице што ќе го за-

губи знакот на одликувањето, шефот на Канцела-
ријата на ордените, врз основа на расположивите 
службени податоци за одликувањето ќе издаде нов 
знак на одликување, со соодветен надоместок. 

'Износот на надоместокот за одделни знацл на 
одликувањето го одредува шефот на Канцеларија-
та на ордените. 

Наместо загубената повелба или уверение, со 
презентирање на доказите дека загубениот доку-
мент е огласен како неважечки, се издава негов 
дупликат. 

V. Одземање на одликување 
Член 20 ' 

Одземање на одликување како правна после-
дица на осуда во смисла на член 37а од Кривич-
ниот законик настапува во овие случаи: 

1) одликувањата за заслуги во војната се одзе-
маат само во случај на осуда на одликуваниот со 
правосилна судска пресуда на казна строг затвор 
од три години или на потешка казна за кривични 
дела против народот и државата, за воени злостор-
ства, геноцид и кривични дела против оружените 
сили извршени за време на војна; 

2) другите одликувања" се одземаат во случај 
на осуда на одликуваниот со правосилна судска 
пресуда на казна строг затвор за кривични дела 
наведени во точка 1 од овој став. 

Судот може со пресуда да му го одземе одлику-
вањето, освен одликувањата за заслуги во возната, 
и на лице кое е осудено за некое друго кривично 
дело сторено со умисла за кое изрекол казна строг 
затвор, ако најде дека сторителот со извршеното 
дело се покажал недостоен да биде носител на од-
ликувањето. 

Претседателството на СФРЈ со актот за поми-
лувањето може да одлучи на лицето осудено на 
некоја од казните од ст 1 и 2 на овој член, и ако 
помалувањето не се однесува на главната казна, 
да не му се одзема одликувањето 

Одликуваното лице што ќе биде осудено на ка-
зна строг затвор или на казна затвор, а на кое не 
му е одземено одликувањето, не може да го носи 
одликувањето за време на извршувањето на казната. 

VI. Казнени одредби 
Член 21 

Со парична казна до 5.000 динари или со казна 
затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 

1) тој што неовластено ги, носи знаците на од-
ликувањето; 

2) тој што на одликуваното лице на навредлив 
начин ќе се обиде или ќе му го симне знакот на 
одликувањето. 

Член 22 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружениот труд или 
друго правно лице кое на непристоен начин ги 
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ползува знаците на одликувањето, повелбите или 
уверенијата. За овој прекршок ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд или во друго правно лице со парична казна 
до 3.000 динари. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни поединец со паричка казна до 10.000 динари 
или со казна затвор до 30 дена, 

Член 23 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружениот труд или 
друго правно лице кое неовластено изработува 
значки што имаат облик и изглед на орден или 
медал. За овој прекршок ќе се казни и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд или" 
во друго правно лице со парична казна до 5.000 ди-
нари. 

За прекршокот од став 1 од овој член ќе се 
казни поединец со парична казна до 10 ООО динари 
или со казна затвор до 30 дена 

VII. Завршни одредби 
Член 24 

Овластувањето кое според член 4 стап 2 од овој' 
закон му се дава на сојузниот секретар за народна 
одбрана и на другите воени старешини може да 
ги опфати следните одликувања: Ордепот парти-
занска ѕвезда со сребрен венец, Орденот братство 
и единство со сребрен венец, Орденот на народна-
та армија со златна ѕвезда, Орденот за храброст, 
Орденот за воени заслуги со златни мечеви, Орде-
нот партизанска ѕвезда со пушки, Орденот на на-
родната армија со сребрена ѕвезда, Орденот за вос-

оци заслуги со сребрени мечеви, Медалот за храб-
рост, Медалот за воени заслуги и Медалот на вој-
нички добродетели. 

Член 25 
Ордените доделени до 1 март 1961 година се 

сметаат како соодветни ордени установени со за-
конските одредби донесени по тој ден, и тоа: 

Орденот југословенска ѕвезда од I ред — Орде-
нот југословенска ѕвезда со лента, 

Орденот југословенска ѕвезда од II ред — Ор-
денот југословенска ѕвезда со златен венец, 

Орден југословенска ѕвезда од III ред — Орде-
нот југословенска ѕвезда на ѓердан, 

Орденот на југословенското знаме од I ред 
Орденот на југословенско знаме со лента, 

Орденот на југословенско знаме од II ред — 
Орденот на југословенското знаме со златен венец, 

Орденот на југословенското знаме од III ред — 
Орденот на југословенското знаме со златна ѕвезда 
на ѓердан, 

Орденот на југословенското знаме од IV ред — 
Орденот на југословенско знаме со златна ѕвезда, 

Ореднот на југословенското зраие од V ред — 
Орденот на југословенското знаме со сребрена зве-
зда, 

Орденот партизанска ѕвезда од I род — Орде-
нот партизанска ѕвезда со златен венец, 

Орденот партизанска ѕвезда од II ред — Орде-
нот партизанска ѕвезда со сребрен венец, 

Орден партизнаска ѕвезда од II ред - Орденот 
партизанска ѕвезда со- пушки, 

Орденот на Републиката од I ред — Орденот на 
Република со златен венец, 

Орденот на Републиката од II ред — Орденот 
на Републиката со сребрен венец, 

Орденот на Републиката од III ред — Орденот 
на Републиката со бронзен венец, 

Орденот заслуги за народ од I ред — Орденот 
заслуги за народ со златна ѕвезда, 

Орденот заслуги за народ од И ред — Ордепот 
заслуги за народ со сребрени зраци, 

Орденот заслуги за народ од III ред — Орденот 
Заслуги за народ со сребрена ѕвезда, 

. Орденот братство и единство од I ред - Орде-
HOT братство И единство со златен венец, 

Орденот братство и единства од II ред — Ор-
. денот братство и единство со сребрен венец, 

Орденот на народната армија од I ред — Орде-
нот на народната армија со лавров венец, 

Орденот на народната армија од II ред — Ор-
у денот на народната армија со златна ѕвезда, 

Орденот на народната армија од III ред - Ор-
денот на народната армија со сребрена ѕвезда, 

Орденот на трудот од I ред - Орданот на тру-
дот со црвено знаме, 

Орденот на трудот од II ред — Орденот на тру-
дот со златен венец, 

Орденот на трудот од III ред — Орденот на 
трудот со сребрен венец, 

Орденот за воени заслуги од I ред — Орделот 
за воени заслуги со голема ѕвезда," 

Орденот за воени заслуги од И ред — Орденот 
за воени заслуги со златни мечеви, 

Орденот за воени заслуги од III ред — Орденот 
за воени заслуги со сребрени мечеви. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да ћажат одредбите на чл. 1 до 18, 
чл. 28 до 31 и чл. 36 до 38 од Законот за одликува-
њата („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64, 60/70 'и 
12/72). 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

507. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К A З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И САМОУПРАВНО СПО-
ГОДУВАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА МА ДОХОДОТ 

И НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОРГАНИТЕ МА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за општествено договара-
ње и са?лоуправно спогодување за распределбата на 
доходот и на личните доходи во органите на феде-
рацијата, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 12 јули 1973 гог 
дина и на седницата на Оппгтествено-политичкиот 
собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 212 
13 јули 1873 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И САМОУ-
ПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА 
НА ДОХОДОТ И НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОР-

ГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Распределбата на доходот и на средствата за 
личните доходи во органите и организациите на^ фе-
дерацијата (во понатамошниот текст: органите на 
федерацијата) се регулира со овој закон, со опште-
ствен договор и со самоуправни спогодби, ако со по-

себен закон не е одредено поинаку. 
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Член 2 
Со општествен договор се утврдуваат, во сог-

ласност со овој закон, мерилата за усогласување 
на распределбата на доходот и на средствата за 
лични доходи во органите на федерацијата. 

Со самоуправна спогодба се утврдуваат, во 
согласност со овој закон и со општествениот договор, 
поблиските мерила за усогласување на распредел-
бата на средствата за задоволување на личните и 
заедничките потреби на работниците во органите на 
федерацијата. 

Член 3 
Органи на федерацијата, во смисла на овој за-

кон, се: Сојузната скупштина, Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Советот на федерацијата, Сојузниот извршен совет, 
сојузните органи на управата, сојузните организа-
ции, Уставниот суд на Југославија, Врховниот суд 
на Југославија, Врховниот стопански суд, Сојузното 
јавно обвинителство и Сојузното јавно правобрани-
телство. 

Одредбите на овој закон не се однесуваат па 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на во-
ените единици и воените установи на Југословенска-
та народна армија, ниту на дипломатските и конзу-
ларните претставништва на Југославија во стран-
ство. 

Член 4 
Како доход, во смисла на овој закон, се сметаат 

средствата за лични доходи, средствата за матери-
јални трошоци што се наменети за лични примања 
(дневници, надоместоци за одвоен живот и сл.) и 
средствата за заедничка потрошувачка што на ор-
ганите на федерацијата им се обезбедуваат во бу-
џетот на федерацијата. 

П. Начела за распределба на доходот и на личните 
доходи 

Член 5 
Распределбата на доходот и на средствата за 

лични доходи во органите на федерацијата се засно-
вува врз: 

1) работата и резултатите во извршувањето на 
задачите на органите на федерацијата; 

2) усогласувањето на личните доходи со движе-
њето на личните доходи во стопанството, земајќи ја 
предвид природата на работите и на задачите на 
органите на федерацијата, структурата на кадрите 
во органите на федерацијата и порастот на живот-
ниот стандард и на животните трошоци; 

3) сложеноста и обемот на работите и одговор-
носта за извршувањето на тие работи; 

4) придонесот што работникот го дава со својот 
тековен труд и што го дал со минатиот труд; 

5) јакнењето на солидарноста и на заемноста на 
работните луѓе во самоуправниот здружен труд. 

Распределбата на доходот и на средствата за 
лични доходи се врши и во согласност со насоките 
утврдени во општествениот план на Југославија. 

III. Општествен договор 
Член 6 

Со општествен договор се утврдуваат: 
1) мерилата за усогласување на распределбата 

на доходот и на средствата за лични доходи; 
2) мерилата за распоредување на работните 

места во органите на федерацијата според работите, 
Методот и условите за работа, самостојноста во ра-
ботата и стручната подготовка; 

3) мерилата за усогласување на распределбата на 
средствата за лични доходи по основ на минатиот 
труд; 

4) најнискиот износ на личниот доход; 
5) највисокиот износ на личниот доход; 
6) мерилата за издвојување на средства за лич-

ни примања што ги оптоваруваат материјалните тро-

шоци (дневници, надоместоци за одвоен живот, на-
доместоци за доаѓање на работа и за заминување од 
работа и сл.); 

7) највисокиот износ до кој можат да се издво-
јуваат средства за задоволување на заедничките по-
треби на работниците, кои имаат карактер на лични 
примања (надоместоци за годишен одмор, средства 
за општествена исхрана и сл.); 

8) мерилата за издвојување на средства за стан-
бена изградба; 

9) мерилата за издвојување на средства за струч-
но усовршување на работници. 

Член 7 
Склучувањето на општествен договор се засно-

вува врз начелото за јавност и доброволност на у-
чесниците. 

Општествениот договор го склучуваат Сојузниот 
извршен совет и Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија (во поната-
мошниот текст: учесниците на договорот). 

Член 8 
Иницијатива за склучување на општествен дого-

вор може да даде секој учесник на договорот, како и 
други органи на федерацијата. 

Член 9 
Учесниците на договорот го утврдуваат начинот 

на изработка на општествениот договор, 
Член 10 

Нацртот на општествениот договор се доставува 
на забелешки и мислење до сите работни заедници 
на органите на федерацијата. 

Учесниците на општествениот договор ти разгле-
дуваат забелешките и мислењата на работните за-
едници на органите на федерацијата и ги известу-
ваат за заземените ставови. 

Член 11 
Општествениот договор е склучен кога учесни-

ците на договорот ќе го усвојат, по постапката утвр-
дена со општ акт на учесниците на договорот. 

Ако во постапката за склучување на опште-
ствен договор не се постигне согласност за одделни 
прашања, учесниците на договорот ќе образуваат ко-
мисија заради усогласување на ставовите. 

Ако во постапката за усогласување на ставовите 
не се постигне согласност и поради тоа не се склучи 
општествениот договор, органите на федерацијата 
не можат со распределба по завршната сметка да ја 
зголемуваат стапката на учеството на средствата за 
лични доходи и за лични примања од средствата за 
Заедничка потрошувачка на работниците во доходот 
во однос на претходната година, не можат да утвр-
дат поголем износ на средства по еден работник од 
утврдениот износ за претходната година, ниту мо-
жат да ги исплатуваат тие средства^ во текот на го-
дината по еден работник во износ поголем од износот 
утврден за претходната година. 

Член 12 
Општествениот договор склучен врз основа на 

овој закон е задолжителен за органите на федера-
цијата. 

Општествениот договор се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Член 13 
Измени и дополненија на општествениот дого-

вор се вршат по постапката што со овој закон е про-
пишана за неговото склучување. 

Член 14 
Учесниците на договорот ќе образуваат заед-

ничка комисија за следење на спроведувањето на 
општествениот договор. 

Начинот на образувањето и ,задачите на заед-
ничката комисија се одредуваат со општествениот 
договор. 
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IV. Самоуправна спогодба 

Член 15 
Со самоуправна спогодба можат да се утвр-

дуваат: 
Д) поблиските мерила за утврдување на резул-

татите од трудот и за распределбата на доходот и 
на личните доходи на работниците во органите на 
федерацијата; 

2) највисоките износи на дел од личниот доход 
до основ на минатиот труд; 

3) распоните на личните доходи за одделните 
работни места според видот на работите, методот и 
условите за работа, самостојноста во работата и 
стручната подготовка; 

4) поблиските мерила за издвојување на сред-
ства за лични примања што ги оптоваруваат мате-
ријалните трошоци (дневници, надоместоци за од-
воен живот, надоместоци за одење на работа и за 
враќање од работа и сл.); 

5) поблиските мерила за издвојувале на сред-
ства за задоволување на заедничките потреби на 
работниците, што имаат карактер на лични примања 
(надоместоци за годишен одмор, средства за опште-
ствена исхрана и сл.); 

6) поблиските мерила за издвојување на средства 
за станбена изградба и за стручно усовршување; 

7) обврските на органите на федерацијата во 
врска со применувањето на самоуправната спогодба; 

8) службата што ќе ги врши стручните и Дру-
гите работи во врска со спроведувањето на самоу-
правната спогодба и органот што ќе ги решава спо-
ровите во врска со применувањето на самоуправната 
спогодба; ' 

9) постапката за измени и дополненија, начинот 
на објавувањето и почетокот на применувањето на 
самоуправната Спогодба. 

Член 16 
Со општествениот договор се утврдуваат кри-

териумите за одредување на органите на федераци-
јата што ќе ја склучат самоуправната спогодба 
(сродност на работите, услови за работа и други 
околности). 

Самоуправната спогодба ја склучува, од името на 
органот на федерацијата, старешината на органот и 
надлежниот орган на самоуправувањето на работ-
ната заедница. 

Член 17 
Иницијатива за изработка на самоуправна спо-

годба даваат органите на федерацијата што ќе ја 
склучат спогодбата. 

За изработка на нацрт на самоуправна спогодба 
органите на федерацијата образуваат комисија. 

Нацртот на самоуправна спогодба го доставува 
комисијата од став 2 на овој член, заради давање 
мислење, до сите работни заедници на органите на 
федерацијата од став 1 на овој член. 

Органите на федерацијата од став 3 на овој член 
ќе и го достават на комисијата своето мислење во 
рок од 30 дена од денот на приемот на нацртот на 
самоуправната спогодба. 

Предлогот на самоуправна спогодба комисијата 
за изработка на спогодбата (став 2) и го 
доставува на комисијата од член 14 на овој закон, 
заради давање мислење дали самоуправната спо-
годба е согласна со пштествениот договор и со член 
15 на овој закон. 

Член 18 
Работната заедница на органот на федерацијата 

од член 17 став 1 на овој закон ја разгледува само-
управната спогодба и ја усвојува по постапката по 
која ги донесува своите општи акти. 

Измени и дополненија на самоуправната спогод-
ба се вршат по постапката што Со овој закон е про^ 
пишана за нејзиното склучување. 

Член 19 
Органите на федерацијата што не ќе ја прифа-

тат самоуправната спогодба што ја прифатило мно-
зинството од органите на федерацијата според член 
16 став 1 на овој закон или таа склучена самоуправ-
на спогодба не ја применуваат, со распределба по 
завршната сметка можат да ја зголемат стапката на 
учеството на средствата за лични доходи и за лични 
примања од средствата за заедничка потрошувачка 
на работниците во доходот во однос на претходната 
година, можат да утврдат поголем износ на средства 
по еден работник од утврдениот износ за претходна-
та година и можат да ги исплатуваат тие средства во 
текот на годината по еден работник во износ поголем 
од износот утврден за претходната година само во 
рамките на мерилата и износите утврдени во опште-
ствениот договор. 

V. Посебни одредби 

Член 20 
Кон општествениот договор од член 6 на овој 

закон можат да пристапат и, врз основа на овој за-
кон и тој општествен договор, да склучат самоуправ-
ни спогодби и општествено-политичките и други ор-
ганизации на ниво на федерацијата. 

Член 21 
\ Службата на општественото книговодство ќе му 

го врати на органот на федерацијата налогот за ис-
плата односно налогот за пренос на средства, ако 
утврди дека налогот не е во согласност со одредбите 
на општествениот договор. 

Ако органот на федерацијата не постапи според 
забелешките од став 1 на овој член, Службата на 
општественото книговодство ќе постапи според За -
конот за Службата на општественото книговодство. 

VI. Завршна одредба 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

508, 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З ^ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ШЕСТИ ЈУЛИ ЗА 
ДЕН НА СОЛИДАРНОСТА НА НАРОДИТЕ И НА-
РОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 

ОДБРАНА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Се прогласува Законот за прогласување на двае-
сет и шести јули за Ден на солидарноста на народите 
и народностите на Југославија и на републи-
ките и автономните пркраини во одбрана и от-
странување на последици од елементарни непогоди, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 12 јули 1973 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
12 јули 1973 година. 

ПР бр. 225 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
Иа Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р^ 
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З А К О Н 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ШЕСТИ 
ЈУЛИ ЗА ДЕН НА СОЛИДАРНОСТА НА НАРО-
ДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-

ИНИ ВО ОДБРАНА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Дваесет и шести јули - ден на катастрофалниот 

земјотрес во Скопје, кога работните луѓе и граѓа-
ните, народите и народностите на Југославија, ре-
публиките и автономиите покраини покажаа и до-
кажаа највисок степен на солидарност во укажу-
вањето помош на град Скопје, на македонскиот на-
род и на Социјалистичка Република Македонија за 
отстранување на последиците од земјотресот — се 
прогласува за Ден на солидарноста на народите и 
народностите на Југославија и на републиките и 
автономните покраини во одбрана и отстранување 
на последици од елементарни непогоди. 

Член 2 
Солидарноста на народите и народностите на 

Југославија и на републиките и автономните по-
краини во одбрана и отстранување на последици 
од елементарни непогоди се остварува на начин што 
со договор ќе го одредат републиките и автономните 
покраини. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

509. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА 

НА РЕЗЕРВИТЕ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за средствата на резервите, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 12 јули 1973 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 214 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Релублинката, 

Jocип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 26/72 и 71/72) во член 3 зборовите: 
,,— се во делот кој се однесува на работењето од кое 
е остварен доходот" се бришат. 

Член 2 
По член 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 
„Средствата на резервите, формирани според 

одредбите на Законот за ограничување на приходите 
од даноците и придонесите од стопанството и за 
ограничување на стапките на данокот на промет, 
организациите на здружениот труд од областа на 
стопанството можат да ги пренесат во сопствените 
извори на деловни средства и да ги корисат како 
трајни обртни средства." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

510. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА МА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА ПА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА 
НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ НА 
НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОДРЕДЕ-

НОТО ВРЕМЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за утврдување на вредноста на залихите и на 
исправката на финансискиот резултат за делот на 
ненаплатеното побарување над одреденото време, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 12 јули 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 12 јули 1973 го-
дина. 

ПР бр, 215 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јсоип БроЗ Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с.ур. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИС-
ПРАВКАТА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА 
ДЕЛОТ МА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУАВЊЕ 

НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вредноста на за-

лихите и на исправката на финансискиот резултат 
за делот на ненаплатеното побарување над одреде-
ното време („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72) во 
член 7 став 1 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „освен за делот на побарувањата од меѓу-
себните деловни односи на основните организации 
на здружениот труд во состав на организацијата на 
здружениот труд." 

Член 2 
По член 7 се додава нов' член 7а, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на член 7 став 1 на 

овој закон, организацијата на здружениот труд не 
врши исправка на финансискиот резултат ако так-
вото побарување е покриено со меница издадена од 
должникот со аванс на банка или со чек што го 
издала банка." 
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Член 3 
Во член 13 се додава нов став 2, кој гласи: 
,До исклучок од одредбата на член 9 на овој 

закон, исправката на финансискиот резултат во 1973 
година се врши кумулативно, така што по основ на 
побарувања постари од 90 дена да се пресметува из-
носот на исправката иа-вредноста за периодот јану-

ари- јуни од вкупно 12%; за периодот јануари-сеп-
тември од вкупно 18% и по завршната сметка за 
1973 година од вкупно 25%. Во оваа кумулативна 
пресметка не се засметуваат исправките на финан-
сискиот резултат извршени според одредбата на став 
1 на овој член." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се 
применува и врз периодичната пресметка за јануа-
ри—јуни 1973 година. 

511. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБ-

ЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за отстапување изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 12 јули 1973 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 228 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИО-

НЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

Член 1 
Во Законот за отстапување изградба на инве-

стиционен објект на странски изведувач („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/70) член 2 се менува и гласи: 

„Изградбата на инвестиционен објект, во смис-
ла на овој закон, опфаќа: 

1) изработка на инвестициона програма и изра-
ботка на инвестиционо-техничка документација; 

2) претходни работи и подготвителни работи; 
3) градење на инвестициониот објект; 
4) набавување и вградување на опремата и пу-

штање на изградените објекти во погон. 
Изведувањето на одделните работи врз инве-

стициониот објект опфаќа едно до три дејствија од 
став 1 на овој член, или изведување на одделни 
видови работи или работи што се дел на тие дејст-
вија на инвестициониот објект." 

Член 2 
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Во договорот за отстапување изградба на ин-

вестиционен објект на странски изведувач мораат 
да се наведат и исправите и податоците што на 
странскиот изведувач ќе му се дадат на користење, 
како и видот и обемот на истражувањето ако истра-
жување му се отстапува на странски изведувач.“ 

Член 3 
Во член 13 став 1 зборовите: „увозот на так-

виот материјал и опрема е слободен или условно 
слободен" се заменуваат со зборовите: „за увозот на 
таквиот материјал или опрема увозоте слободен. . 

Став 2 се менува и гласи: 
„Ако за увозот на материјалот и опремата од 

став 1 на овој член се пропишани услови кои се 
поинакви од условите од став 1 на овој член, стран-
скиот изведувач може да увезе: 

1) материјал — врз основа на одобрение од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, даде-
но во согласност со Сојузниот секретаријат за сто-
панство; 

2) опрема — врз основа на одобрение од Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство, дадено во соглас-
ност со Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија." 

Во став 3 во уводната реченица по зборот: „тр-
говија" се додаваат зборовите: „односно Сојузниот 
секретаријат за стопанство", а зборовите: „Сојуз-
ната стопанска комора" се заменуваат со зборови-
те: „Стопанската комора на Југославија." 

Член 4 
Член 14 се менува и гласи: 
„Странскиот изведувач е должен, најдоцна ocyм  

дена пред започнувањето на работите што му се 
отстапени, да го извести надлежниот орган или ор-
ганизација во републиката односно во автономната 
покраина за започнувањето на работите и за пот-
ребниот број домашни работници, за условите на 
нивното вработување и за нивната квалификацио-
на структура." 

Член 5 
Во член 15 став 2 зборовите: „републичкиот 

орган надлежен за труд" се заменуваат со зборови-
те: „надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина." 

Член 6 
Член 16 се менува и гласи: 
„Работните односи, личните доходи и другото 

услови на работата на домашните работници ка ј 
странскиот изведувач се уредуваат со договор склу-
чен помеѓу работникот и странскиот изведувач. 

Договорот од став 1 на овој член се склучува 
во согласност со прописите за работните односи и 
со колективниот договор што пред започнувањето на 
работите го склучува странскиот изведувач со Сто-
панската комора на Југославија или со стопанска-
та комора што таа ќе ја овласти и со синдикалната 
организација што ќе ја одреди Сојузот на синдика-
тите на Југославија." 

Член 7 
Член 18 се менува и гласи: 
„На приходот остварен со изградбата на инве-

стиционен објект односно со изведувањето одделни 
р а б о т и на инвестиционен објект во Југославија, 
странскиот изведувач плаќа даноци и придонеси 
според прописите што важат во републиката одно-
сно ро автономната покраина." 

Член 8 
Во член 19 став 1 се менува и гласи: 
„На приходите од работен однос на работници-

те вработени кај странскиот изведувач на изград-
ба на инвестиционен објект односно на изведување 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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одделни работи на инвестиционен објект, се пла-
ќаат даноци и придонеси според прописите што ва-
жат во републиката Односно во aвтономната по-
краина.^ 

Во став 3 зборовите: „од ст. 1 и 2" се замену-
ваат со зборовите: „од став 2". 

Член 9 
Во член 23 став 1 во уводната реченица зборо-

вите: „со казна од" се заменуваат со зборовите: „со 
казна до". 

Член 10 
Во чл. 4, 10 и 23 зборовите: „Сојузната стопан-

ска комора" се заменуваат со зборовите;' „Стопан-
ската комора на Југославија". 

Во сите одредби на законот зборот: „организа-
ција", зборовите: ,,работна организација" и-зборо-
вите: „стопанска организација" различно пленува-
ни де заменуваат со зборовите: „организација на 
здружениот ,труд" соодветно пленувани. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

512. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1. издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА 
ВО НОВИ НЕСТОПАСНКИ И НЕПРОИЗВОДНИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нови нестопански и непроизводни 
инвестиции, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 12 јули 1973 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 12 
јули 1973 година. 

ПР бр. 216 
13 Јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И 

НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за полагање депозит при инвести-

циони вложувања во нови нестопански и непро-
изводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/71, 23/72 и 71/72) во член 1 став 1 зборовите: ,.до 
31 декември 1973 година" се заменуваат со зборо-
вите: „до 31 декември 1975 година". 

Член 2 
Во член 6 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На средствата на депозитот не се плаќа ка-

мата", 

Член 3 
Член 7 се менува и гласи; 
„Средствата на депозитот можат да се користат 

само за вложувања во стопански инвестиции во 
областите и гранките наведени во глава III, оддел 
6, став 13 на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 тодина и за намени што 
републиките а автономните покраини ги утврдиле 
со програмите за сатбилизација на стопанството." 

Член 4 4 

Овој закон влегува во сила наредниот део од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

513. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОБВРЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за посебно користење на одредени об-
врзници, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 12 јули 1973 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 12 
јули 1973 година. 

ПР бр. 227 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. ,р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОСЕБНО КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ 

ОБВРЗНИЦИ 

Член 1 
По Законот за посебно користење на одредени 

обврзници („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72) на-
зивот на законот се- менува и гласи: ,,Закон за по-
себно користење на одредени обврзници и на други 
хартии од вредности". 

Член 2 
Во член 2 по став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, до 50% од износот на средствата на своите 
резерви утврдени со закон банките можат да држат во 
обврзници што ги издала федерацијата, републиката 
односно автономната покраина,во благајнички записи 
на Народната банка на Југославиаа и во меници по 
потрошувачки кредити и по кредити за опрема на 
производителските организации на здружениот 
труд, со рок за враќање од 24 месеци. Од износот на 
средствата на резервите одреден со закон, банките 
можат да држат' во обврзници што ги издала феде-
рацијата, републиката односно автономната по-
краина најмногу 30%. 

Имениците по потрошувачките кредити и по 
кредитите за опрема, банката може да ги есконтира 

врз товар на средствата на резервите од став 2 на 



Страна 1234 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 19 јули 1973 

овој член. Отплатите на кредитите по основ на кои 
се есконтирани мениците, се внесуваат во средст-
вата на резервите врз чиј товар е извршен ес-
контот." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

514. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 

КРЕДИТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за посебните услови за одобрување 
инвестициони кредити, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 12 
јули 1973 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 213 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Законот за посебните услови за одобрување 

инвестициони кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72) во член 1 по став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, организациите на здружениот труд од облас-
тите и гранките наведени во глава III оддел 6 став 13 
на Општествениот план на Југославија за период од 
1971 до 1975 година, одредени со републичките од-
носно покраинските прописи донесени до крајот 
на 1973 година, обезбедуваат сопствени средства за 
учество во височината одредена во тие прописи." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 4 по зборовите: „автономни покраини" 

се додаваат точка и запирка и зборовите: „кредитите 
добиени од фондовите на републиките и автоном-
ните" покраини за развој на стопански недоволно 
развиените краишта; кредитите добиени за отстра-
нување на штети на основни средства наста кати 
поради елементарни и други непогоди (поплави, по-
жари, земјотреси и др.)". 

Член 3 
Во член б став 1 запирката и текстот по зборот: 

„инфраструктура" се заменуваат со зборовите: „на 
општествено-политичките заедници односно на други 
корисници на општествени средства вон од сто-
панството". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кредитите за објектите од став 1 на овој член, 

одобрени до 31 декември 1972 година, чие користење 
не е ,започнато, можат да се користат по влегувањето 
во сила на овој закон, ако претежните средства се 
обезбедени од самопридонесите на граѓаните и ако 
за тоа одлучат основачите на банката." 

Досегашните ст. 2 и 3 станоуваат ст. 3 и 4. 

Член 4 
Во член 7 став 1 точка 2 зборовите: „стопански 

објекти или за објекти на инфраструктура" се за-
менуваат со зборовите: „објекти на стопанска или 
нестопанска инфраструктура". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

515. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И 
ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАРСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за банките и за кредитното и банкар-
ското работење, што го усвои Сојузната скупштина,-
на заедницата на Соборот на народите од 12 јули 
1973 година и на седницта на Стопанскиот собор од 
12 јули 1973 година. 

IIP бр, 204 
13 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
БАНКИТЕ И ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАРСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за банките и за кредитното и бан-

карското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71 и 71/72) во член 35 по став 3 се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„Учеството во распределбата на приходите на 
банката од став 1 на овој член на основачите на 
банката корисници на општествени средства вон од 
стопанството, освен организациите на здружениот 
труд, осигурителните организации, интересните за-
едници на инвалидското, и пензиското осигурување, 
фондовите за развој на стопански недоволно разви-
ените краишта, фондовите за унапредување на сто-
панството и фондовите за обнова и изградба на 
Скопје и Босанска Краина, до крајот на 1974 година 
не може да биде годишно поголемо од 0,05% од вло-
жените средства во фондот на основачите на ба,н-
ката. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише на кои ин-
тересни заедници, фондови за развој на стопански 
недоволно развиените краишта, фондови за унапре-
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дузање на стопанството и други корисници на оп-
штествени средства вон од стопанството не се одне-
сува ограничувањето на учеството во распределбата 
на приходите на банката од став 4 на овој член." 

Член 2 
Во член 36 ст. 2 и 3 се бришат. 
Во став 4, кој станува став 2, зборовите: „На 

другите вложувачи" се заменуваат со зборовите: „На 
вложувачите", а на крајот на ставот се додаваат за-
пирка и зборовите: „ако со закон не е одредено по-
инаку". 

Член 3 
Во член 71 по став 2 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, каматната стапка на депонираните средства 
на општествено-политичките заедници, на интерес-
ните заедници и другите корисници на општествени 
средства вон од стопанството, освен на депонираните 
средства на организациите на здружениот труд, на 
осигурителните организации, на интересните заед-
ници на инвалидското и пензиското осигурување, на 
фондовите за развој на стопански недоволно разви-
ените краишта, на - фондовите за унапредување на 
стопанството и на фондовите за обнови и изградба 
на Скопја и Босанска Краина, до крајот на 1974 го-
дина не може да биде поголема од 0,05% годишно. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише на кои ин-
тересни заедници, фондови за развој ,на стопански 
недоволно развиените краишта, фондови за унапре-
дување на стопанството и други корисници на оп-
штествени средства вон од стопанството не се одне-
суваат ограничувањата на каматната стапка од став 
3 на овој член." 

Член 4 
Во член 95 став 1 на крајот на точка 8 точката 

се заменува со точка и запирка и по тоа се дода-
ваат две нови точки, кои гласат: 

„9) ако не ги пресметува ефектите од намалува-
њето на учеството во распределбата на приходите 
на банката, ефектите од намалувањето на пасивни-
те камати и ефектите од укинатиот основен данок 
на надоместоци за услуги (член 99а став 1); 

10) ако не ги насочува средствата од намаленото 
учество во распределбата на приходите, од намале-
ните пасивни камати и од укинатиот основен данок 
на надоместоци за услуги, во согласност со одред-
бите на член 99а став 2 на овој закон." 

Член 5 
По член 99 се додава нов член 99а, кој гласи: 
„Банката е должна да ги пресмета ефектите од 

намалувањето на учеството во распределбата на 
приходите на банката и ефектите од намалувањето 
на пасивните камати настанати со примена на од-
редбите на чл. 35, 36 и 71 од овој закон, како и 
ефектите од укинатиот основен данок на надоме-
стоци за услуги што е пресметуван по тар. бр. 3 од 
Привремената тарифа на основниот данок на надо-
местоци за услуги, која е составен дел од Законот 
за привремено регулирање на плаќањето на основ-
ниот данок на надоместоци за услуги, 

Износот на приходите на банката што ќе нас-
тане според став 1 на овој член банката, врз основа на 
самоуправната спогодба на банките, ќе го употреби 
за намалување на каматите на кредитите за трајни 
обртни средства и на инвестициите во основни 
средства на стопанските организации на здружени-
от труд во областите и гранките наведени во глава 
III оддел 6 став 13 на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1971 до 1975 година, а во со-
гласност со републичките и покраинските прописи. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-
нот за пресметување на ефектите од став 1 на овој 
член." 

Член б 
Договорите за депонирање средства на корисни-

ците на општествени средства од член 71 став 2 на 
Законот за банките и за кредитното и банкарското 
работење, склучени до денот на влегувањето во сила 
на ОВОЈ закон, престануваат да важат во денот кој 
се однесува на плаќањето на каматата. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јули 1973 година. 

516. 
Врз основа на Уставниот амандман-XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИ-

ИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за обезбедување на трајни обртни средства на 
организациите на здружениот труд, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницана на Соборот на 
народите од 12 јули 1973 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 205 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на трајни обртни 

средства на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72) по член 5 се 
додаваат четири нови члена, кои гласат: 

„Член 5а 
По исклучок од одредбата на член 5 став 1 на 

овој закон, средствата на амортизацијата пресмета-
ни по пропишаните стапки за, периодот по 1 јануа-
ри 1973 година, организациите на здружениот труд 
можат да ги користат за вложувања во основни 
средства до 50%. 

Организацијата на здружениот труд која по за-
вршната сметка за 1973 година или за наредните го-
дини нема обезбедени трајни обртни средства, а по 
пресметката за претходната година имала трајни 
обртни средства во пропишаниот износ, може да го 
вложува во инвестиции делот на амортизацијата 
пропишан во став 1 на овој член, пресметан за пе-
риодот од 1 јануари наредната година. 

Член 56 
Додека организацијата на здружениот труд не 

обезбеди трајни обртни средства според чл. 3 и 8 
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од овој закон, не може,да запишува заеми и да одо-
брува кредити, да издвојува од доходот средства 'за 
финансирање на општествено-политичките заедни-
ци, на интересните заедници, на самоуправните и 
други фондови и на другите корисници на опште-
ствени средства, што се даваат без обврска за вра-
ќање над износот утврден со закон, а врз основа на 
самоуправните спогодби и одлуките на организаци-
ите на здружениот труд за издвојување средства за 
наведените намени. 

Ако финансирањето на интересните заедници, 
на самоуправните фондови и на другите корисници 
на општествени средства се врши врз основа на оп-
штествен договор или самоуправна спогодба во це-
лост, издвојување од доходот не може да се врши 
над нивото утврдено во член 1 на Законот за ограни-
чување на приходите од даноците и придонесите од 
стопанството и за органичување на стапките на да-
нокот на промет. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член,' 
организацијата на здружениот труд му уплатува за-
должителен заем на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и Автономна Покраина 
Косово и може да одобрува потрошувачки кредити 
и кредити за продажба на производи, стоки и услу-
ги, ако за таа цел добила наменски средства од 
банката или од друга организација на здружениот 
труд. 

Член 5в 
Организациите на здружениот труд што претр-

пеле штета од елементарни и други непогоди (поп-
лави, земјотрес, пожар и др.) од пошироки размери, 
за чие санирање е донесен републички односно по-
краински закон, ако составиле санациона програма 
за отстранување на штетата, со која се согласил над-
лежниот републички односно покраински орган, мо-
жат да вложуваат во основни средства 100% од из-
носот на пресметаната а непотрошена амортизација 
од член 5а на овој закон, износи примени на име 
надоместок на штета, износи добиени без обврска за 
враќање наменети за отстранување на штета, но 
најмногу до износот утврден во санационата програ-
мата за отстранување на штетата. 

По исклучок од одредбата на член 5 став 2 на 
овој закон, под условите од став 1 на овој член, 
банката може да одобрува кредити за отстранување 
на штети на основни средства според санационата 
програма за отстранување на штетите. 

Член 5г 
По исклучок од одредбата на член 5 на овој за-

кон, организациите на здружениот труд можат да 
вложуваат сопствени деловни средства а банките 
молчат да одобруваат инвестициони кредити — за 
вложување во основно стадо и долгогодишни насади 
во земјоделството и шумарството." 

Член 2 
Овој закон влегува' во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

517, 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА 
ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
додатокот на деца на воените лица во активна 

служба на Југословенската народна армија, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 12 јули 1973 година и на сед,-
ницата на Социјално-здравствениот собор од 12 
јули 1973 година." 

ПР бр. 224 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА 
ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА 

СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА 

Член 1 
Во Законот за додатокот на деца на воените 

лица во активна служба на Југословенската на-
родна армија („Службен лист на СФРЈ" бр. 54/67 
и 24/71) во член 9 став 1 точка 1 бројот: „600" се 
заменува со бројот: „800". 

Член 2 
Во член 10 став 1 точка 1 бројот: „6" се заменува 

со бројот: „8". 
Член 3 

Во чл. 36, 39 и 44 зборот: „работна" различно 
члену ван се заменува со зборовите: „организација 
на здружениот труд" соодветно пленувани, а во 
член 38, член 40 став 1 и член 44 зборот: „државен" 
различно членуван се заменува со зборот: „сојузен" 
соодветно членуван. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1973 година. 

518. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПО-

МЕНИЦА 1941.“ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица Ј941", што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 12 јули 1973 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 221" 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз TISTO, С. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИ-

ЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

Член, 1 
Во Законот за основните права на носителите 

на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72) во член 3 став I на крајот 
се додаваат запирка и зборовите: „или во височина-
та на разликата помеѓу пензијата и износот од 100% 
од пензискиот основ од кој му е одредена пензијата, 
ако то за него е поповолно". 

Член 2 
Носителот на споменица кој до денот на влегу-

вањето во сила на овој закон остварил право на 
додаток кон пензијата има право додатокот кон 
пензијата да му се одреди според одредбата на член 
1 од ОВОЈ закон. 

Ако барањето за повторно одредување на до-
датокот кон пензијата е поднесено во рок од 3 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, додатокот кон пензијата припаѓа од 1 август 
1973 година, а ако барањето е поднесено по истекот 
на тој рок — додатокот кон пензијата припаѓа од 
првиот ден на наредниот месец по поднесување на 
барањето. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

519. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНО-
ОСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА 

ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за основните права на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 12 
јули 1973 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 12 јули 1973 година. 

ПР бр. 218 
13 јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА 
НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУ-

ЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 
Член 1 

Во Законот за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72) во член 10 став 1 на крајот 
се додаваат запирка и зборовите: „или во височина-

та на разликата помеѓу пензијата и износот од 100% 
од пензискиот основ од кој му е одредена пензијата, 
ако тоа за него е поповолно".. 

Член 2 
Шпанскиот борец кој до денот на влегувањето 

во сила на ОВОЈ закон остварил право на додаток 
кон пензијата, има право додатокот кон пензијата 
да му се одреди според одредбата на член 1 од овој 
закон. - - -

Ако барањето за првторнр одредување на дода-
токот кон пензијата е поднесено во рок од 3 месеци 
од денот на влгувањето во сила на овој закон, дода-
токот кон пензијата припаѓа од 1 август 1973 година, 
а ако барањето е поднесено по истекот на тој рок, 
додатокот кон пензијата припаѓа од првиот ден на 
наредниот месец по поднесување на барањето. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објевувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

520. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИН-

СКАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за царинската служба, што го усвои 
,Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 12 јули 1973 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 12 јули 1973 
година. 

ПР бр. 229 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател . 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

3 А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за царинската служба ^„Службен 

лист на СФРЈ", бр. 54/70) член 10 се менува и 
гласи: 

„Во делокругот на царинската служба спаѓаат 
работите на: царинскиот надзор, царинењето на 
стоки, контролата на стоките ЧИЈ увоз односно из-
воз е посебно регулиран, девизно-валутната кон-
трола во меѓународниот патнички и пограничен 
промет со странство, спречувањето и откривањето 
на царински прекршоци и водењето на прекршоч-
на постапка, спречувањето и откривањето на кри-
вични дела и стопански престапи — предвидени со 
Царинскиот закон, како и спречувањето и откри-
вањето на девизни прекршоци во меѓународниот 
патнички и пограничен "промет." 
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Член 2 
Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Со работата на Сојузната управа за царини 

раководи директор кого го назначува и го разре-
шува од должност Сојузниот извршен совет." 

Член 3 
Во член 17 став 2 зборовите: „во Сојузната 

управа за царини" се заменуваат со зборовите: „во 
царинската служба". 

Член 4 
Во член 18 став 3 се менува и гласи: 
„Заменикот — директор го назначува и го раз-

решува од должност Сојузниот извршен совет." 
Член 5 

Во член 20 по зборовите: „на царинските ра-
ботници" се додаваат зборовите: „со интернат, 
електронски сметковен центар". 

Член 6 
Во член 21 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„За вршење на работите од став 1 на овој член 

можат да се формираат две или повеќе комисии." 
Член 7 

Член 23 се менува и гласи: 
„Царинарниците ги основа, спојува и укинува 

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

Основање на царинарници се врши и по прет-
ходно прибавено мислење од извршните совети на 
,републиките и автономиите покраини, а спојување 
или укинување на царинарници — по претходно 
прибавено мислење од извршниот совет на репуб-
ликата односно на автономната покраина на чија 
територија се наоѓа односната царинарница. 

Иницијатива за основање, спојување или уки-
нување на царинарница можат да даваат органите 
на општествено-политичките заедници, стопански-
те комори и други заинтересирани работни органи-
зации." 

Член 8 
Во член 24 по точка 2 се додава нова точка 2а, 

која гласи: 
,,2а) врши контрола на стоките чиј увоз однос-

но извоз е посебно регулиран;". 
Член 9 

Во член 26 зборовите: „од извршните совети на 
републиките и на автономните покраини" се заме-
нуваат со зборовите: „од извршниот совет на ре-
публиката односно од извршниот совет на авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа се-
диштето на односната царинарницата". 

Член 10 
Во член 28 став 1 зборовите: „помошник-управ-

ник на царинарницата, кого го" се заменуваат со 
зборовите: „еден или двајца помошници кои ги". 

Во став 3 на крајот се додаваат зборовите: „Ако 
во царинарницата постојат двајца помошници, 
управникот го заменува помошникот што ќе го од-
реди управникот." 

Член 11 
Во член 29 став 1 зборовите: „од извршните 

совети на републиките и на автономните покраи-
ни" се заменуваат со зборовите: „од извршниот со-
вет на републиката односно од извршниот совет на 
автономната покраина на чија територија се наоѓа 
седиштето на односната царинарница". 

Член 12 
Во член 41 став 1 точка 1 се менува !и гласи: 
,Д) донесува програма за работа на царинската 

Служба;". 

Точка 4 се брише. 
Точ. 5 до 8 стануваат точ. 4 до 7. 
Во став 2 зборовите: „од точ. 2 до 7" се бришат. 
Во став 3 бројот: „8" се заменува со бројот: „7". 

Член 13 
Во член 43 став 2 по зборовите: „работната 

заедница на царинарницата" се брише запирката. 
Член 14 

Во член 46 зборовите: „Основниот закон за ра-
ботните односи" се заменуваат со зборовите: „За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
Сојузниот извршен совет ќе пропише посебни' 

услови за прием на работници на работа во царин-
ската служба." 

Член 15 
Во член 48 став 3 зборот: ,'која" се заменува 

со зборот: „кои". 
Во став 5 зборовите: „до советот на работната 

заедница" се заменуваат со зборовите: „до Советот 
на работните заедници на царинската служба и до 
директорот на Сојузната управа за царини." 

Член 16 
Во член 55 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Ако со разместувањето од став Г на овој член 

се создаваат обврски за средствата на заедничката 
резерва, такво разместување може да се изврши 
само во согласност со директорот на Сојузната 
управа за царини." 

Член 17 
Во член 60 став 1 зборовите: „на работите на 

преглед на стоки," се бришат. 

Член 18 
Во член 65 по точка 3 се додава нова точка За, 

која што гласи: 
„За) непреземање или недоволно преземање 

мерки поради повреда на прописите односно на ра-
ботната дисциплина;". 

Член 19 
По член 65 се додава нов член 65а, кој гласи: 
„За повреда на работната дисциплина можат 

да се изречат следните дисциплински казни: 
1) опомена, 
2) јавна опомена, 
3) сменување од должноста, 
4) исклучување од работната заедница." 

Член 20 
Член 67 се менува и гласи: 
,-,Казни за потешки повреди на работната дис-

циплина изрекува Дисциплинскиот суд при Сојуз-
ната управа за царини." 

Член 21 
Во член 68 зборовите: „и на дисциплинските 

судови при царинарниците" се бришат. 

Член 22 
Член 69 се менува и гласи: 
„Против решение на директорот на Сојузната 

управа за царини и управникот на царинарницата 
за казна за полесна повреда на работната дисци-
плина може да се изјави жалба до Дисциплинскиот 
суд при Сојузната управа за царини." 

Член 23 
Во член 70 став 1 се брише. 
Став 2, кој станува став 1, се менува и гласи! 
„Претседателот и членовите на Дисциплинскиов 

суд при Сојузната управа за царини и нивните за-
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меници ги именуваат директорот на Сојузната 
управа за царини и Советот на работните заедници 
на царинската служба." 

Досегашниот став 3 станува став 2. 
Член 24 

По член 70 се додава нов член 70а, кој гласи: 
„Поведувањето и водењето на дисциплинската 

постапка застарува по истекот на една година од 
денот на сторената повреда. 

Ако повредата на работната дисциплина исто-
времено претставува и кривично дело, рокот на за-
стареноста за поведување и водење на дисциплин-
ската постапка е ист како и рокот за кривично го-
нење за тоа кривично дело." 

Член 25 
Во член 72 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 

4, кои гласат: 
„Поради посебните работни услови и природата 

на работите, на царинската служба и се обезбеду-
ваат средства за лични доходи за работниците што 
ги вршат работите на основната дејност наголеме-
ни за 30%ч во однос на средствата што им се обез-
бедуваат на работниците на органите lia сојузната 
управа. 

Сојузниот извршен совет ќе одведи кои работи 
се сметаат како работи на основната дејност за кои 
се зголемуваат средствата за лични доходи според 
став 3 на овој член." 

Член 26 
Чл. 75 до 79 се бришат. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

521. 

Поаѓајќи од уставните начела и општествено-по-
литичките ставови дека самозаштитата е најширока 
основа за организирање и остварување на безбедно-
ста на нашето самоуправно општество; дека опште-
ствената самозаштита е израз и функција на само-
управните социјалистички односи; дека заштитата на 
Слободите и правата на работните луѓе и граѓаните 
и на другите општествени вредности најпотполно се 
остварува со усовршување на системот на самозаш-
титата; дека безбедноста, како заеднички интерес на 
народите и народностите и на работните луѓе и гра-
ѓаните, се остварува со заедничка одговорност на 
федерацијата, републиките и на автономните покра-
ини; дека општествената самозаштита е значајна ос-
нова и за јакнење на општонародната одбрана, а 
имајќи предвид дека сите свие прашања се разгле-
дувани во социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини и дека одделни репуб-
лики и покраини донесоа соодветни општи акти за 
општествената самозаштита, врз основа на Уставни-
от амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 12 јули 
1973 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 12 јули 1973 година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА САМОЗАШТИТА ВО СИСТЕМОТ НА 

САМОУПРАВУВАЊЕТО 

1 
I. Општествената самозаштита, како основа на 

безбедноста на општеството, треба да ,се развива во 
систем на мерки и активности кои, во рамките на 
Самоуправните и другите со уставот утврдени права 

и обврски, организирано ги преземаат работните луѓе 
и граѓани, организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, опште-
ствено-политичките организации, општествено-поли-
тичките заедници и нивните органи заради спре-
чување на дејностите со кои се загрозува независ-
носта. територијалната целина и одбранбената спо-
собност на земјата, се поткопува власта-на работ-
ничката класа и на сите работни луѓе, самоуправ-
ната и економската основа на општеството, се раз-
бива братството, единството и рамноправноста на 
народите и народностите, како и заради заштита на 
општествениот имот, самоуправните и другите пра-
ва и слободи на граѓаните. 

2. Како функција на самоуправното општество, 
општествената самозаштита се засновува врз само-
управни и демократски основи, во согласност со 
стремежите на општеството да создаде што попот-
полни услови за вклучување на работните луѓе л 
граѓаните во вршењето на општествените и јавните 
работи. Во согласност со тоа се развива политички-
от и класниот интерес на работните луѓе да изграду-
ваат соодветни општествени и правни норми, како и 
морални сфаќања за пололсбата на човекот во оп-
штеството и за неговите права и обврски. Тоа ра-
ботните луѓе и граѓаните ,ги прави активни субјекти 
во изградбата на општествените односи во сите об-
ласти на општествената активност, вклучувајќи ја 
тука и заштитата на општоошћтествените интереси. 

3. Со стремеж општествената самозаштита да се 
развива врз најширока општествена основа, нашата 
заедница вложува засилени напори во правец на 
демократизација и усовршувале на системот на за--
штита на самоуправното општество, и, во врска со 
тоа, ја мобилизира јавноста и најширокиот круг на 
општествените фактори. Усовршувањето на заштит-
ниот систем врз оваа основа нужно претпоставува 
јакнење на законитоста и на сите форми на одго-
ворност, развивање на безбедносната култура и на 
свеста за безбедноста во сите средини, преземања на 
општествено целесообразни мерки и акции заради 
што потполно обезбедување на уставниот поредок, 
самоуправните права, рамноправноста и слободите 
на работните луѓе и граѓаните, општествениот имот, 
како и на сите други општествени и лични добра и 
вредности. 

4. Развивањето на самозаштитата во сите нејзи-
ни облици, а особено на подрачјето на заштитата на 
уставниот поредок, братството и единството и рам-
ноправноста на народите и народностите, како и на 
самоуправните социјалистичка односи, претставува 
битна претпоставка и основа за остварување и ефи-
касност на општонародната одбрана. 

Со оглед на тоа дека активноста во организира-
њето и спроведувањето на општествената самозаш-
тита и општонародната одбрана имаат единствена 
цел, неопходно е да се обезбеди полна усогласеност 
во спроведувањето на овие активности. 

5. Општоопштествениот интерес за остварување 
на општествената самозаштита и карактерот на со-
цијалистичките самоуправни односи во нашето оп-
штество, овозможуваат работните луѓе и граѓаните 
организирано и самоиницијативно да се вклучуваат 
во разни активности што придонесуваат за нејзиното 
усовршување. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, општествено 
-политичките заедници и нивните органи,'општест-
вено-политичките и други организации, средствата 
на јавното информирање, воспитно-образовеите и 
другите институции на нашето општество, системат-
ски и координирано остваруваат соодветни програ-
ми и акции од значење за ефикасно функционира-
ње на самозаштитата. 

6. Со активностите на самоуправните општест-
вени фактори во правец на заштита на општеството 
и неговите витални интереси, се создаваат поповол-
ни услови и за поефикасна работа на државните ор-
гани и служби кои, како фактори на општествената 
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самозаштита, во системот на општествената самоза^ 
штита имаат одговорни задачи според уставот и за-
коните. 

Ефикасната работа на државните органи и слу-
жби претпоставува не само изграден правен систем 
кој сите субјекти на општеството^ ги обврзува на со-
одветно однесување во заштитата. 
одвстно обновување во заштитата на општествените 
вредности и во исто време ги регулира обврските 
и о в л а с т у в а њ а т а на сите органи и служби, туку и 
нивната адекватна интеграција во системот на оп-
штествената самозаштита, во согласност со демо-
кратскиот, самоуправниот и социјалистичкиот ка-
рактер на нашето општество. 

II 

1. Во самоуправното социјалистичко општество 
битните обележја на општествените односи — осло-
бодување од експлоатација и од сите други видови 
на узурпација и самоволие, гарантирање на правата 
на работните луѓе и граѓаните како управувачи во 
организациите на здружениот труд и во општестве-
но-политичките заедници, слободите и правата на 
човекот и граѓанинот — се претпоставка за успешно 
развивање на општествената самозаштита, а исто-
времено се една од основните општествени вредности 
'што треба да се штитат. 

Меѓутао, поради технократските, бирократските, 
либералистичките и други отпори и пречки на само-
управниот социјалистички развој на нашето опште-
ство, има појави на узурпирање на самоуправните 
права од страна на поединци на штета на интере-
сите на работничката класа, што оневозможува ра-
ботните луѓе и граѓаните во средините каде што жи-
веат и работат врз демократска и самоуправна ос-
нова ефикасно да одлучуваат за виталните интереси 
на општеството. Пречките и тешкотиите во оствару-
вањето на самоуправните права, при што доаѓа и до 
нивното отворено крештење, можат да ја загрозат спо-
собноста на општеството ефикасно да се штити, па 
активноста за отстранување на ваквите појави и об-
есувања е од исклучително безбедносно значење. 

2. Заштитата на уставниот поредок во досегаш-
ната наша општествена практика не беше во довол-
на мера подрачје на ангажирање на сите општестве-
ни фактори, туку во најголема мера на соодветни 
државни органи и служби, што не беше во соглас-
ност со достигнатиот степен на развојот на самоу-
правните односи и со вистинските потреби на оп-
штеството во оваа област. 

Нашата земја, поради своето самоуправно соција-
листичко уредување, неврзана активна и мирољубива 
политика и својата военостратегиска положба, е об-
јект на постојани притисоци, интензивни разузну-
вачки истражувања, политичка пропаганда и други 
субверзивни активности што ги организираат реак-
ционерните и на нашата земја и општеството непри-
јателски сили, во спрега со политичката емиграција, 
неофашистичките, реваншистичките, иредентистич-
ќите и други организации. Во склопот на овие ак-
тивности, во последно време, се пројавуваат и се 
вршат, смислено и организирано, и најгруби облици 
на непријателска дејност во вид на илегално уфр-
лување на терористички групи и вршење на теро-
ристичка" диверзантски акции во земјата и над на-
шите дипломатски и конзуларни претставништва во 
странство, како и на политички притисок и пропа-
ганда спрема нашите работници на привремена ра-
бота во странство. 

Во средиштето на интересирањето и подривната 
Дејност насочена спрема Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија се општествено-економ-
скиот и политичкиот систем, посебно самоуправниот 
курс во социјалистичкиот развиток, општонародната 
Одбрана, братството и единството на народите и на-
родностите и надворешнополитичката ориентација 

на Југославија заснована врз принципите на невр-
зувањето, Наспоредо со настојувањата да се собе-
рат податоци од овие и други области на општестве-
ниот живот, овие сили организираат и други актив-
ности во вид на систематска и интензивна пропаган-
да, наметнување на туѓи идеологии и други облици 
на влијание врз свеста, однесувањето и определу-
вањето на луѓето, користејќи ги притоа придружните 
тешкотии на нашиот развиток и потпирајќи се врз 
носителите на противуставната активност во земјата. 

Здружувајќи се во настапувањето од позициите 
на национализмот, како заедничка платформа на 
класниот непријател, и од други реакционерни по-
зиции, одредени сили во земјата настојуваат да го 
поткопаат нашиот опште^твено-политички систем и 
да го срушат по пат на сл абење на неговите основи 
— со разбивање на братството и единството на на-
шите народи и народности, со спречување на само-
управувањето, со слабење на улогата на работнине 
ката класа во општеството и со нејзино одвојување 
од Сојузот на комунистите — и со други подривни 
методи. Во последните години се поизразени тенден-
циите кај сите сили за својата антисоцијалистичка 
дејност да ги освојат позициите во одделни средини 
и општествени институции, злоупотребувајќи ги гру-
бо притоа демократските и самоуправните односи, а" 
често и општествените материјални средства, на 
штета на работните луѓе. 

Во сегашната ситуација, кога сите прогресивни 
сили на општеството организирано и на поширок 
фронт вложуваат напори да се надминат слабостите 
и проблемите во сите области заради непречен ната-
мошен развој на социјалистичките односи, разни ре-
акционерни и антисоцијалистички сили му се спро-
тивставуваат и на овој курс со намера да ја попречат 
оваа далекусежна општествено-политичка акција за 
сметка на своите цели. 

3. Наспоредно со динамичниот развој на стопан-
ството, покрај се поизразени пазаришни односи во 
стопанисувањето и се поразвиена деловна соработка 
со странство, се пројавуваат и криминални и други 
општествено штетни активности со кои се поткопува 
економската основа на нашето општество, што по^ 
себно се изразува во засилени напади на општестве-
ниот имот — во вид на пљачка, проневери и други 
видови злоупотреби, како и во се почести појави на 
мито и други облици на корупција. 

Со оглед на неговата функција, структура и си^ 
етем на управување, општествениот имот не е заш-
титен на начин и во мера што би биле во согласнот 
со' достигнатиот степен на развојот на општестве-
ните односи. Причини за ваквата состојба, помеѓу 
другото, се недоволно развиената свест за одговорноста 
за заштита на општествениот имот, непотполно из-
градениот систем на заштита и. контрола, како и 
недоволната ефикасност во откривањето на кривич-
ните дела, на стопанските престапи и злоупотреби 
и не сосем адекватното гонење и казнување. Освен 
тоа, во организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници постојат сериоз-
ни недостатоци од организационен и регулативен ка-
рактер, кои особено се огледа ат во отсуството или 
непотполноста на самоуправните нормативни акти, 
во неразвиеноста или непостоењето на внатрешна 
контрола, во недоволно ефикасниот стручен увид во 
прометот и користењето на стоките и парите, во сла-
бото и непотполно организираното физичко и тех-
ничко обезбедување на објектите и имотот и во др-
жењето односно вработувањето на работни места на 

„наредбодавци и ракувачи оо имотот на морално не-
подобни лица. 

Ваквата состојба на загрозеност на општестве-
ниот имот ја деградира неговата економска суштина 
а функција, со опасност од сериозни економски и 
политички реперкусии, а негативно се одразува л 
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врз заштитата на уставниот поредок и општата сос-
тојба на безбедноста во земјата. 

III 

Поаѓајќи од истакнатите констатации, Сојузната 
скупштина смета дека општествената самозаштита, 
како составен дел на социјалистичките самоуправни 
односи, треба и понатаму, со засилени напори, да се 
развива во сите области на општествениот Живот и 
работа. 

1. Основните носители на опвтествената самоза-
штита — работните луѓе и граѓаните, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и за-едници, општественополитичките и други 
организации, општествено-политичките заедници и 
нивните органи — остварувајќи ги своите права и 
должности на ова подрачје, треба да организираат 
и да спроведуваат идејно-политички, социјални, вос-
питно-образовЕш, нормативни, контролни и други 
активности и организациони мерки заради усовршу-
вање и поефикасно функционирање на заштитата на 
поредокот утврден со уставот, на нез-ависноста и те-
риторијалната целокупност на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на социјалистич-
ките самоуправни односи и на другите општествени 
вредности, како и заради отстранување на причи-
ните и последиците на криминални и други опште-
ствено негативни појави и обносувања. 

Поорганизирано^ и поактивното вклучување на 
сите општествени фактори во заштитата на општестве-
ките вредности треба да биде, истовремено, следено 
со подигање на свеста за безбедноста и значењето 
на заштитата на овие вредности, со јакнење на оп-
штествената дисциплина и одговорност во тој поглед 
и со усовршување на соодветен систем на заштита, 
вклучувајќи и поадекватна односно поефикасна при-
мена на казнените и административните мерки про-
тив разните облици на непријателска дејност и дру-
ги општествено штетни појави. 

2. Како активни субјекти на изградувањето на 
социјалистичките општествени односи и носители на 
самоуправните права и обврски, работните луѓе и 
граѓаните, со непосредно ангажирање во работата на 
органите во општественото самоуправување, на оп-
штествено-политичките организации, на органите на 
општествено-политичките заедници и на други органи 
и тела, покренуваат иницијатива за решавање на 
проблемите за заштита на општествените вредности, 
укажуваат на правците и облиците на превентивно 
дејствување за отстранување на причините на нега-
тивното обносување и загрозување на одделни оп-
штествени вредности и со- самоуправно демократско 
влијание придонесуваат за поголема ефикасност на 
работата на стручните органи и служби во областа 
на заштита на општеството. 

Работните луѓе и граѓаните, исто така, со непо-
средно ангажирање и во соработка со соодветните 
органи и служби треба да придонесуваат за оневоз-
можување на разните облици на непријателски деј-
ствувања, насочени кон поткопување и рушење на 
уставниот поредок и на основните вредности на со-
цијалистичкото самоуправно општество, како и за-
ради заштита на слободите и правата на граѓаните. 

3. Право и должност на работните луѓе и на ор-
ганите на управувањето ЕО организациите на здру-
жениот труд и во други самоуправни организации, 
како и во интересните заедници е да ги штитат ин-
тересите на своите организации и заедници и 
средствата на општествениот имот со кои управу-
ваат, да ги отстрануваат причините и спречуваат 
негативните појави и обносувања во тие организа-
ции и заедници и да се борат за законитост во нив-
ната работа. Развивајќи ја општествената самозаш-

тита, работните заедници треба да ја штитат матери-
ја лно-економската основа на нашето општество и 
самоуправните односи од разни облици на непријател-
ско дејствување, на бирократско-технократско и ли-
бера листичка обносување и од други антисоци ја лис-
тичка! појави, што придонесува за заштита и зацврс-
тување на уставниот поредок. 

Имајќи го предвид значењето на економската 
основа на нашето општество и на самоуправните од-
носи за натамошниот просперитет на социјалистичка 
самоуправна Југославија, потребно е со самоуправни 
акти да се решаваат прашањата од значење за оп-
штествената самозаштита ЕО работните заедници, да 
се Јакнат разните видови внатрешна контрола раз-
вивајќи ја нејзината соработка со надворешната 
контрола, да се води поадекватна кадровска полити-
ка во поглед на распоредувањето на кадрите на ра-
ководни и други одговорни места, при што, покрај 
стручните квалификации, мора да се води сметка, 
повеќе отколку досега, и за нивниот морално-поли-
тички лик. Во врска со та е потребно во организа-
циите на здружениот труд и во другите самоуправни 
организации, како и во интересните заедници да се 
оневозможи лицата осудувани за кривични дела 
против народот и државата, против стопанството и 
за слични кривични дела да се избираат во органите 
на само,управувањето и на раководни работни места. 

За да се изгради работничка^ контрола во орга-
низациите на здружениот труд и во други ,самоуп-
равни организации, неопходно е да се пропише об-
врска за основање на оваа контрола, нејзините права 
и должности, како и одговорноста пред работната за-
едница и односот спрега самоуправните органи. 

Работничката контрола, како орган на работната 
заедница, треба да ја контролира примената на оп-
штите самоуправни акти, остварувањето на самоу-
правните права на работниците утврдени со уставот, 
со законите и со други нормативни акти, спроведу-
вањето во живот на одлуките и заклучоците на со-
бирите на работните луѓе и на органите на управу-
вањето, начинот на користењето на средствата на 
работната заедница и др Овие органи исто така тре-
ба да се борат против појавите на кршење на устав-
носта и законитоста, како и против другите појави 
и обновувања што се во спротивност со принципите 
на социјалистичкиот самоуправен морал и работење. 

Напоредно со усвојувањето на самоуправните 
акти, неопходно е да се развива таква политичка ак-
тивност што ќе овозможи остварување на одлуките 
и ставовите на работната заедница, Во врска со тоа 
е потребно да се зајакнува одговорноста на сите ра-
ботни луѓе, а посебно на оние што се наоѓаат на ра-
ководни работни места и во самоуправните органи, 
како и поодредено да се дефинира индивидуалната 
и колективната одговорност и да се обезбеди посто-
ј к а контрола на спроведувањето на самоуправните 
акти за да се спречи незаконитите дејствија фор-
мално да се покриват со одлуки на самоуправните 
органи. 

4. Во државните органи, во организациите на 
здружениот труд и во други самоуправни организа-
ции и заедници во кои, по природата на работите, 
се слеваат податоци и документи од интерес за без-
бедноста на земјата, за стопанството и за другите 
дејности, треба да се утврдат со внатрешни акти 
организационите и други решенија за функционира-
ње на самозаштита, со цел поефикасно да се зачу-
ваат овие податоци односно документи. 

Во таа смисла е нужно во овие органи и орга-
низации, со комбинирани и синхронизирани мерки 
и активности, да се зајакне будноста и одговорноста 
и да се утврди побезбеден режим на прометот, ко-
ристењето и чувањето на податоците што претста-
вуваат државна, воена, службена и стопанска тајна 
и со чие одавање се загрозуваат важните опште-
ствени интереси. При тоа треба да се води сметка со 
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регулирањето на прашањето за заштита на подато-
ците да не се нарушат принципите на јавност на 
работата и информирањето, што се битна претпос-
тавка за остварување на самоуправните права на 
работните луѓе. Исто така е потребно нормативно да 
се регулираат и преземат соодветни организациони 
и кадровски мерки зо поглед на деловната соработка 
со странство. 

5. Општествено-политичките заедници во разви-
вањето на општествената самозаштита имаат задачи 
во согласност о својата уставноправна положба и о-
властувања. 

Согласно со тоа би требало собранијата на оп-
штествено-политичките заедници, во поголема мера 
отколку до сега, да и посветат внимание на зашти-
тата на поредокот утврден со уставот и на другите 
основни општествени вредности, за навремено и по-
ефикасно да се преземат потребните мерки и акции 
во борба против непријатеската дејност и други ан-
тисоциј а лизгачки обесувања. 

Во врска со тоа општествено-политичките заед-
ници, посебно федерацијата и социјалистичките ре-
публики и автономни покраини, утврдувајќи ги ос-
новите на политиката во областа на заштитата на 
уставниот поредок, даваат ориентација за активност 
на државните органи, на организациите на здруже-
ниот труд и на други самоуправни организации и 
заедници, како и на другите носители на опште-

ствената самозаштита, против непријателското деј-
ствување и други обиосувања -со кол се загрозува 
уставниот поредок. 

Со општествен договор и со нормативна дејност 
општествено-политичките заедници во системот на 
општествена самозаштита би требало да утврдат со-
одветни програми за активност и појасно да ги од-
редат местото и улогата, правата и обврските на 
носителите на општествената самозаштита. Исто та-
ка,, со преиспитување на важечките или ср донесу-
вање на нови прописи, би требало да се решат оние 
прашања што се од значење за ефикасното функ-
ционирање на заштитата на општеството во целост 
или на одделни негован вредности. 

За да се проведе утврдената политика, општес-
твено-политичките заедници треба да преземаат мер-
ки за оспособување на органите за откривање, го-
нење-, судење и на стручните служби во организа-
ционен, кадровски и материјално-техничкп поглед, 
да обезбедуваат координирана работа и договорање 
на носителите на општествената самозаштита, како 
и да преземаат други мерки. 

Во рамките на својата надлежност федерацијата 
треба да ги регулира основите на системот на заш-
тита на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (др-
жавната безбедност) и да ја усогласува работата на 
органите што вршат работи на државната безбедност. 
Во врска со тоа е неопходно да се преземаат соод-
ветни организациони, кадровски и материјално-тех-
нпчки мерки, за да можат овие органи и служби 
ефикасно да го спречуваат непријателското дејству-
вање. 

Исто така е потребно да се усвојат соодветни 
нормативни решенија и да се преземат други мерки 
за да се оспособат и другите сојузни органи — Со-
јузното јавно обвинителство, сојузните инспекторати, 
Службата на опвтественото книговодство — за пое-
фикасно извршување на нивните задачи на подрач-
јето на откривањето и гонењето на извршителите 
на детшктните дејствија и на другите видови опште-
ствено-штегни обносувања. 

Исто така е потребно, наспоредно со развојот на 
нашиот самоуправен социјалистички систем, посто-
јано да се усовршува кривичпо-правпата и друга 
заштита на основнрхте општествени вредности. 

6. Со цел за поцелосна заштита на нашите ра-
ботници на привремена работ во странство од разни 
облици на непријателска дејност и за нивно по-
цврсто поврзување со земјата, потребно е, поефикас-
но отколку до сега, да се преземаат соодветни мерки. 

Организациите и установите што вршат одредени ра-
боти во врска со одењето на работниците во стран-
ство треба, освен за основните права и обврски од 
работниот однос, да ги информираат за политичките 
прилики на државата во која одат, за активноста на 
југословенската политичка емиграција во таа земја, 
како и за облиците на нивното дејствување и за 
притисоците што ги вршат спрема нашите работни-
ци. Во рамките на дипломатските односи во земјите 
во кои постои непријатеско дејствување спрема на-
шата земја, потребно е документирано да се ука-
жува на непријателската работа на емиграцијата и 
врз таа основа да се бара да се оневозможи таквата 
работа меѓу нашите работници. 

Со јакнењето на дипломатско-конзуларните 
служби и со зголемување на бројот на социјалните, 
синдикалните и други работници, ќе се олесни вр-
шењето на одредените работи во врска со реализи-
рањето на правата на нашите работници, на привре-
мена. работа во странство, како и решавањето на 
нивните социјални и други проблеми. Посебна грижа 
треба да му се посвети на обезбедувањето услови за 
школување на мајчин јазик на децата на нашите 
работници во странство. 

Меѓу нашите работници во странство нужно е 
да се организира општсствено-политички живот и да 
се развиваат културно-забавни и други активности, 
што ќе придонесе за зацврстување на нивната меѓу-
себна солидарност, рамноправност, братство и един-
ство. , 

Потребно е на погоден начин да се организира 
и што поцелосно информирање на нашите работници 
за состојбата во татковината и во светот, вклучувај-
ќи издавање и на посебни публикации. 

Со низа вакви активности ќе се намали мож-
носта за влијание на непријателите врз нашите ра-
ботници во странство и ќе се оствари стремежот 
кон поврзаност со земјата, што ќе придонесе и за 
јакнењето на нивниот отпор против дејноста на не-
пријателската емиграција. 

7. Општествено-политичките организации, со 
својата идејно-политичка активност и борба, ќе при-
донесат за развивање на социјалистичкиот патрио-
тизам, на свеста и будноста на граѓаните и работните 
луѓе, заради нивно поцелосно и поорганизирано ан-
гажирање во борба против непријателите на нашиот 
самоуправен систем и носителите на други антисо-
цијалистички појави. 

Овие организации и преку разгледување на кон-
кретните облици и причини на општествено-негатив-
ните појави, како и преку идентифицирање на нив-
ните носители, ќе ја извршуваат својата задача во 
областа на општествената самозаштита. 

Општествено-политичките организации, ^азгле-
, дувајки ја состојбата и проблемите на заштитата 

на виталните интереси на општеството и придоне-
сувајќи со тоа за развивањето на сознанието за 
штетноста на разните појави и обесувања насоче-
ни против тие интереси, треба да ги поттикнуваат 
самоуправните организации и општествените орга-
ни кон поголема активност и преземање на мерки 
за заштита од таквите појави и обесувања. 

8. Месната заедница, како самоуправна заедни-
ца на граѓаните, треба да ја организира на своето 
подрачје општествената самозаштита и со разно-
видни облици и методи на активност да придонесу-
ва да се спречи непријателската дејност и другите 
општествено штетни појави. 

Самостојно и во соработка со организациите 
на здружениот труд и со други самоуправни орга-
низации и заедниции, со соодветни државни орга-
ни и служби, месната заедница ги организира и 
подготвува граѓаните за заштита на уставниот по-
редок и на основните материјални добра на своето 
подрачје, ,за да Се спречи напаѓањето на овие 
општествени вредности, и се грижи за спроведу-
вањето на таквата заштита. 

Месните заедници, во зависност од конкретни-
те услови во одделни подрачја, со организирање 
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одредена помош на одделни семејства, со засилена 
грижа за воспитно запуштените лица, со развива-
ње на општествената активност на младината и на 
другите облици на активност, придонесуваат за 
стабилноста на јавниот ред и мир на своето^ под-
рачје, за јакнењето на солидарноста и сигурноста 
гна граѓаните, како и за спречувањето на разни 
облици на општествено негативно обесување. 

9. Остварувајќи ги своите планови и програми 
за работа, училиштата и другите воспитно-образов-
ни и културни установи за деца и младина — со 
унапредување на марксистичко^ образование, по-
себно со обработка на прашањата за општествената 
самозаштита во рамките на наставата по општона-
родна одбрана и на друг погоден начин — кај с т а -
дата генераиија треба да ја развиваат свеста за 
значењето на безбедноста на општеството и за заш-
титата на неговите основни вредности и да го не-
гуваат социјалистичкиот патриотизам. 

Со оглед на исклучително значајната улога 
што училиштата и другите воспитно-образовни 
институции ја имаат во процесот на воспитувањето 
па децата и младината, неопходно е, наспоредно со 
стручната оспособеност, особено да се води сметка 
за идејните определувања и за моралните квалите-
ти на лицата што ја воспитуваат младата генера-
ција. 

10. Средствата на јавното информирање (пе-
чатот, телевизијата, радиото и др.), со оглед на 
нивната распространетост и моќ на влијание во со-
времените услови, во областа на општествената 
заштита треба да имаат значајна улога. Објектив-
ното и навременото информирање на јавноста за 
разните облици на непријателска и антисоцијалис-
тичка дејност, за нивните причини -и по јавни об-
лици, што би требало да се врши поредовно откол-
ку до Сега и во тесна соработка со соодветните 
стручни органи и служби, претставува важна прет-
поставка за поадекватно ангажирање на граѓаните, 
на работните организации и на други субјекти на 
општеството во системот на општествената само-
заштита. 

Со правилно толкување на нашиот самоупра-
вен социјалистички развиток, со укажување на 
штетноста на сфаќањата и идеите спротивни на 
овој развиток — што често преку разни форми и 
се презентираат на нашата јавност — и со спречу-
вање на непријателските дезинформации од стран-
ство, средствата за јавно информирање придонесу-
ваат за заштита на самоуправното социјалистичко 
општество. 

11. Во организациите на здружениот труд и во 
други самоуправни организации во областа на из-
давачката, научната и културната дејност е потреб-
но сите општествени фактори — посебно самоу-
правните органи и општествено-политичките орга-
низации — да про јават поголема будност отколку 
до сега во поглед на идејно-политичката определе-
ност на луѓето што дејствуваат во нив и во поглед 
на програмската ориентација. 

Со решително спротивставување на неприја-
телските и други идејно-политички и штетни деј-
ности и обесувања, општествените фактори и ра-
ботните луѓе во овие институции, како и опште-
ствената заедница во целост, ќе ги оневозможат 
таквите дејности што често имаат за цел да ги не-
гираат основните придобивки на нашата револуци-
ја и постигнатите резултати во изградбата на со-
цијалистичка самоуправна Југославија, па и да го 
рушат поредокот утврден со уставот. Наспоредно 
со критичкото и аргументираното спротивставува-
ње на антисоцијалистичките и антисамоуправните 
сфаќања и идеи, кога ќе се пројават во работата 
на овие институции, потребно е спрема нивните 
носители, во сите случаи кога дејствуваат од по-
зициите непријателски на социјализмот и на са-
моуправната социјалистичка Југославија, да се 
преземаат и административни мерки. 

12. Со поставување на безбедноста, врз поширо-
ка основа се отвораат пасиштата, и потребите од од-
редени научни истражувања заради поцелосно 
согледување на состојбата и проблемите во оддел-
ни сектори на самозаштитата, што претпоставува 
и ангажирање на соодветни научни установи. 

13. Органите на правосудството, органите на 
внатрешните работи, инспекциските служби и дру-
гите државни органи, како и Службата на опште-
ственото книговодство, наспоредно со подоследното 
извршување на обврските што им ги налагаат про-
писите, придонесуваат и за усовршување на по-
широкиот систем на самозаштита по пат на дава-
ње одредена стручна помош на организациите на 
здружениот труд и на другите организации по пра-
шањата од интерес за самозаштитата, со известу-
вање на претставничките и политичко-извршните 
органи на општествено-политичките заедници за 
состојбата и проблемите од оваа област, со инфор-
мирање на јавноста, со учество во воспитно-пропа-
гандните активности и на други "начини. 

Овие органи сo поредовно и поконкретно 
известување на работните луѓе и граѓаните за сос-
тојбата на по,драчјето на општествената самозаш-
тита во областа од својот делокруг, овозможуваат 
поголемо и поефикасно ангажирање на работните 
луѓе и граѓаните во борбата против сите видови на. 
антисамоуправни. антисоцијалистички и други не-
гативни дејствувања и обносувања. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 769 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено"политичкиот 

собор, 
Илија Рикановиќ, с. р. 

Претседател 
' на Соборот 
на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

522. 

Врз основа на Уставниот амандман1 IX точка i 
став 3, во врска со член 58 став 1 од Законот за де-
визно работење, Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на' народите од 12 јули 1973 година и на 
седницата на Општествено-политичќиот собор од 12 
јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО^ 

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на вкупниот из-
нос на девизи за потребите на федерацијата, ре-
публиките и автономните покраини за 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 71/72) во точка 1 
бројот: „3.763,900.000" се заменува со бројот: 
„3.919,425.000". 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Од износот на девизи од точка 1 на оваа одлука 

за потребите на федерацијата "се одредува вкупен 
износ од 2.878,300.000 динари, а за пбтребите на ре-
публиките и автономните покраини — вкупен из-

нос од 1.041,125.000 динари, од што на: 
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Динари 
Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 117.000.000 
Социјалистичка Република Црна Гора 26.500.000 
Социјалистичка Република Хрватска 325.625.000 
Социјалистичка Република Македонија 56-000.000 
Социјалистичка Република Словенија 177.000._000 
Социјалистичка Република Србија, без 
автономните покраини 232.000.000 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 80.000 ООО 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 27.000.000." 

3. Во точка 3 процентот: „75" се заменува со 
процентот: „79". 

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

524, 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, во врска со член 83 ст^в I. од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, Сојузната^, скупштина, на предлог од 
претседателот на Сојузниот извршен совет и врз 
основа на мислењето на Комисијата на Сојузната 
скупштина за избор и именувања, на седницата на 
Соборот на народите од 12 јули 1973 година и на^ 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 12 
јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СОЈУ-
ЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста на сојузен секретар 
за надворешна трговија Мухамед Хаџиќ, член на 
Сојузниот извршен совет, поради истекот на четири 
години од именувањето на таа должност. 

Сојузна скупштина Сојузна скупштина 

АС бр. 856 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Илија Рикановиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

АС бр. 861 
13 јулл 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Илија Рикаиовиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

523. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, во врска со член 227 став 3 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
голавија, Сојузната скупштина, на предлог од прет-
седателот на Сојузниот извршен совет и врз основа 
на мислењето на Комисијата на Сојузната скуп-
штина за избор и именувања, на седницата на Со-
борот на народите од 12 јули 1973 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 12 
јули 1973 година, донесе 

525. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, во врска со амандманот XXXVIII 
точка 1 став 2 и со член 10 став 2 од Законот за 
Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на 
предлог од претседателот на Сојузниот извршен со-
вет и врз основа на мислењето на Комисијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања, на 
седницата на Соборот на народите од 12 јули 1973 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 12 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ЧЛЕН 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста на член на Сојуз-
ниот извршен совет Геза Тиквицки. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 860 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Илија Рикановиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За сојузен секретар за надворешна трговија се 
именува д-р Емил Лудвигер, член на Сојузниот из-
вршен совет. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 861 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Илија Рикановиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 
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526. 

Врз основа на член 164 став ! точка 6 од Уста-
вот^ на Социјалистичка Федеративна-Република Ју-
гославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 
3 алинеја 4, а во врска со член 243 став 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, Сојузната скупштина, по прибавеното ми-
слење од Комисијата на Сојузната скупштина за 
избор и именувања, на седницата на Соборот на на-
родите од 12 јули 1973 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 12 јули 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИ-
ЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува д-р Борислав Благоевиќ, на негово 
барање, од должноста на судија на Уставниот суд на 
Југославија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 830/1 
13 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Илија Рикановиќ, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

527. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став 1 и член 27 од Законот за општествена кон-
треола на цените („Службен лист на СФРЈ'\ бр. 25/72 
и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Железничките транспортни претпријатија мо-
жат да ги зголемат своите важечки цени односно 
тарифни ставови за превоз на стоки на пругите на 
'Југословенските железници најмногу до 4%. 

2. Цените односно тарифните ставови за превоз, 
на стоки, утврдени во смисла на точка 1 од оваа од-
лука, ќе се применуваат по истекот на 8 дена од де-
нот на нивното објавување. 

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

Р п бо, 195 
11 Јулч 1973 година 

Белград^ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

528. 

Врз основава член 17 од Законот за ограничу-
вање на приходите од даноците и придонесите од 
стопанството и за ограничување на стапките на да-
нокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОД-
РЕДЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ И ЗАКОНСКИ 

ОБВРСКИ ОД ДОХОДОТ 

Член 1. 
Во Правилникот за начинот за пресметување на 

одредени даноци и придонеси и законски обврски 
од доходот („Службен лист на СФРЈ", бр, 11/73) во 
член 6 став 1 точка 1 на крајот зборовите: „ова упат-
ство" се заменуваат со зборовите: „овој правилник". 

Член 2 
По член 13 се додаваат три нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 13а 
Организација на здружениот труд која во сво-

јот состав има организациони единици чие седиште 
е на територијата на друга општествено-политичка 
заедница ги пресметува даноците и придонесите од 
чл. 3 и 4 на ОВОЈ правилник за секоја организациона 
единица посебно според важечките прописи. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член ги искажува пресметаните даноци и 
придонеси во обрасците ДП-1, ДП-2 и ДП-3 за ор-
ганизацијата на здружениот труд како целина. 

Уплатувањето на даноците и придонесите на од-
делни општествено-политички заедници и интересни 
заедници организациите на. здружениот труд од 
став 1 на овој член го вршат во пресметани износи, 
ако пресметаните износи се еднакви иди помали од 
ограничените износи на даноците и придонесите, од-
носно во сразмер со пресметаните износи, ако пре-
сметаните износи се поголеми од ограничените из-
носи на даноците и придонесите. 

Враќањето на повеќе уплатените даноци и при-
донеси од одделни општествено-политички заедници 
и интересни заедници, организациите на здружениот 
труд од став 1 на овој член го вршат во сразмер со 
пресметаните износи. 

. Сразмерот од ст 3 и 4 на овој член се утврдува врз 
основа на односот на обврските за уплатување однос-
но враќање на даноците и придонесите (искажани во 
колона 9 или 10 на образецот ДП-2) и пресметаните 
износи на даноците и придонесите (искажани во ко-
лона 4 на образецот ДП-2). 

Член .136 
Организациите на здружениот труд што дано-

ците и придонесите од чл, 3 и 4 на овој правилник 
им ги уплатуваат на различни општествено-поли-
тички заедници и интересни заедници според живе-
алиштето на работникот, ги утврдуваат износите за 
уплата на даноците и придонесите на начин од член 
13а на ОЕОЈ правилник. 

Член 13в 
Ако еден данок односно придонес од чл. 3 и 4 

на ОВОЈ правилник кој е пресметуван во 1972 година 
општествено-политичката заедница или интере-
сната заедница го замени со два или повеќе други 
даноци и придонеси, обврската за уплатување на 
новите даноци или придонеси се утврдува така што 
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пресметаните износи на новите даноци односно при-
донеси се уплатуваат најмногу до износот на обвр-
ската за уплатување односно сразмерно со утврде-
ната обврска за уплатување на заменетиот данок 
односно придонес. 

Ако два или повеќе даноци односно придонеси 
од чл. 3 и 4 на овој правилник што се пресметувани 
во 1972 година општествено-политичката заедница 
или интересната заедница ги замени со еден нов да-
нок односно придонес, обврската за уплатување на 
новиот данок односно придонес се утврдува така 
што пресметаниот износ на новиот данок односно 
придонес се уплатува најмногу до износот на обвр-
ската за уплатување односно сразмерно со утврде-
ната обврска за уплатување на заменетите даноци 
односно придонеси. 

Сразмерот од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува 
на начин предвиден по член 13а на овој правилник. 

Организациите на здружениот труд постапуваат? 
на начин од ст. 1, 2 и 3 на овој член и кога опште-
ствено-политичката заедница односно интересната 
заедница ќе го намали постојниот данок или при-
донес, а по основ на намалувањето ќе воведе еден 
или повеќе нови даноци или придонеси." 

Член 3 
По член 21 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 21а 
Обврската на организацијата на здружениот 

труд што настанала со спојување односно припоју-
вање за уплатување на даноците и придонесите од 
чл. 3 и 4 на овој правилник и на законските обврски и 
придонеси за стопанските комори од член 15 на овој 
правилник се утврдува така што нејзината обврска за 
уплатување на даноците и придонесите да му биде 
еднаква на збирот на обврските за уплатување на 
даноците и придонесите на сите споени односно на 
сите припоени организации. 

Член 216 
Организацијата на здружениот труд што наста-

нала со издвојување, ги уплатува даноците и при-
донесите од чл. 3 и 4 на овој правилник до износот 
на обврската за уплатување на даноците и придо-
несите утврдена по условен работник во организа-
цијата на здружениот труд од која е издвоена. 

Организацијата на здружениот труд од став Т 
на овој член ги уплатува законските обврски и при-
донесите на стопанските комори според одредбите од 
член 21 на овој правилник." 

Член '4 
Во забелешката кон образецот ДП-4 точка 2 се 

менува и гласи: 
„2, Под II се внесуваат пресметаните износи на 

оние даноци и придонеси што ре заменети со даноци 
и придонеси под I така што да се заемаат соодвет-
ните износи од колона 7 на образецот ДП-2." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-2290/2 
9 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р . 

529. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за организа-
циите на здружениот труд што девизите од член 39 
на Законот за девизно работење можат да ги ко-
ристат за плаќање на увозот на стоки и услуги заради 
продажба во земјата за динари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/72), сојузниот секретар за стопанство 
издава -

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ СМЕ-
ТААТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВО СМИСЛА НА ТОЧКА 
1 ПОД 2 НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ДЕВИЗИТЕ ОД ЧЛЕН 
39 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТАНА МО-
ЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗАРАДИ ПРОДАЖБА 

ВО ЗЕМЈАТА ЗА ДИНАРИ 

- 1. За туристички стоки, во смисла на точка 1 
под 2 на Одлуката за организациите на здружениот 
труд што девизите од член 39 на Законот за девизно 
работење можат да ги користат за плаќање на 
увозот на СТОКИ И услуги заради продажба во 
земјата за динари, се сметаат следните СТОКИ оп-
фатени со долунаведените тарифни броеви односно 
ставови на Царинската тарифа, која е составен дел 
на Законот за Царинската тарифа („Службен лист? 
на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 
30/68, 17/69, 21/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 
71/72): 

Тарифен број Наименување 

1 
... i - . -- -- ... т 

2 

08.06 Јаболка, круши и дуњи, свежи 
1) јаболка 
2) круши и дуњи 

08.10/2 Овошје (варено или не), конзервирано 
со смрзнување, без додаден шеќер: 
2) Неварено: 

а) агруми 
б) банани 
в) ананас 
г) кокосов орев 
д) кајсии и праски 
ѓ) друго 

16.01 Колбаси и слично, од месо, од друШ 
кланични производи, за јадење, или 
од животинска крв: 
1) Салама: 

а) зимска 
б) друга 

2) Колбаси . 
3) Друго 

16.04/1 Кавијар и негови замени 
17.04/3 Џвакачки гуми, во маса или обли-

кувани 
18.06/1 Чоколада 
19.03 Теста за храна (макарони, шпагети и 

слични производи) 
19-93 Слатки, бисквити, кекси и други фини 

пекарси производи, па и со додаток 
на какао во кој и да било сразмер: 
1) Слатки 
2) Бисквити 
3) Друго 

22.03 Пиво: 
1) Во шишиња и лименки 
2) Друго 

22.06/2 Други ароматични вина во буриња Н 
цистерни, освен вермут 
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34.01/1 до 6 

37.01/1а 
-37.02/1 

22.07 Јаболкова, крушевица, медовина и 
други превриени пијачки: 
1) Јаболкова 
2) Крушевица 
3) Медовина 
4) Друго 

22.09/3.4,5,7 и 8 Шпиритус (освен оние од тар. бр. 
22.08); ликери и други алкохолни 
пијачки; сложени алкохолни прера-
ботки (т.и. концентрирани екстракти) 
за производство на пијачки: 
3) Ракија друга 
4) Пелинач 
5) Виски и џин 
7) Рум 
8) Ликери 
Сапуни: 
1) Тоалетни 
2) Медицински 
3) За бричење 
4) За перење (во цврста состојба) 
5) Во прав и во течна состојба 
6) Други 
Ултра-специјални плочи 
Филмови во ленти — ролни, осетливи 
на светлина, неразвиени, дупчени 
или не: 
1) Филмови во ленти — ролни: 

а) до заклучно 8 mm широчина: 
1) црно-бели 
2) колор 

б) над 8 до 35 mm широчина: 
1) црно-бели 
2) колор 

в) над 35 mm широчина: 
1) црно-бели 
2) колор 

Ју ве л ирски предмети и нивни делови, 
од благорони метали или од валани 
благородни метали: 
1) од сребро или од легури на сребро 
2) од злато или од легури на злато 
3) од платина или од метали од пла-

тичката група и од нивни легура 
Златарски или кујунџиски предмети 
и нивни делови од благородни метали 
или од валани благородни метали, 
освен стоките од тар, бр. 71.12: 
1) Од сребро или од легури на сребро 
2) Од злато или од легури на злато 
3) Од платина или од метали од пла-

тичката група и од нивни легури 

71.12 

71.13 

84.06 

ленти, жици, ремења и слични пред-
мети што се употребуваат за звучни 
или слични снимања: 
2) Магнетофонски ленти и сл. 
3) Друго 

92.13/2 Други прибори и делови за апаратите 
од тар. бр, 92.11 
2) Друго 

97.01 Играчки со тркала конструирани за 
јавање или возење деца (на пимер, 
велосипеди и трицикли — играчки и 
автомобили со педали); количка за 
кукли со две или четири тркала: 
1) Детски велосипеди, со пречник на 

тркалата до 24" 
2) Автомобили со педали 
3) Тротинети 
4) Друго 

97.02 Кукли: 
1) Кукли од пластични материи 
2) Кукли од каучук 
3) Друго 

97.03/2 Други играчки; разни модели што се 
употребуваат со цел за рекреација: 
2) Со механизам. 

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

Бр. 2603/1 
10 јули -1973 година 

Белград 

Сојузен секретар, 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

Мотори за чамци (вонбродски), со 
внатрешно согорување, клипни 

90.04/1, 2 и 3 Очила, цвикери, лорњони, очила со 
штит од прав и сл., корективни, за-
штитни или за други цели: 
1) Очила за сонце 
2) Очила за корекција на видот 
3) Заштитни очила 

90.07/1 и 2 Фотографски' апарати; фотографски 
флеш (блиц) апарати: 
1) Фотографски апарати за филм до 

, 16, mm 
2) Фотографски апарати за филм над 

16 mm 
92.12/2 и 3 Грамофонски плочи и други регистра-

тори на звук или слични; матрици за 
производство на грамофонски плочи 
подготвени отпресоци (blanks)" за гpa-
мофонски плочи, филмови за меха-
ничко снимање на звук, подготвен^ 

530. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ШАР-

КИ ЗА КАРОСЕРИИ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Решението за југословенскиот стандард з^ 
шарки за каросерии на друмски возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/66), со кој е донесен југосло-
венскиот стандард JUS M.N2.951, престанува да 
важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 30 септември 
1973 година. 

Бр. 14-2149/1 
19 април 1973 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р,! 
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531, 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди (,,Службен лиет на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандардиза-
ција донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦРТЕ-

Ж И ВО МАНШНСТВОТО 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
Стандарди: 

Цртежи: 
Заглавја на конструкционата 
документација - - - - JUS М.А0.040 
Составница за конструкционата 
документација - - - - - - JUS М.АО.041 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 октомври 1973 година. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Цртежи во машинството. Заглав-

еа, составки, позициони броеви, измени JUS М.А0.040 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
За цртежи во машинството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 41/56). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 30 септември 1973 
година. 

Бр. 27-2148/1 
19 април 1973 година 

Белград 

533. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ју -
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕРА-

БОТКАТА НА НАФТА 

1. Во Решението за југословенските стандарди од 
областа на преработката на нафта („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/73) во точка 1 ознаката: „JUS 
В.Н3.306" се заменува со ознаката: „JUS ВН3.302", 
а ознаката: „JUS В.Н3.307" — со ознаката: „JUS 
В.НЗ.ЗОЗ". 

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

Бр. 08-3344/1 
29 јуни 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

534. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ју -
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација донесува 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

532. 

Врз основа на член 4 став Д и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ЦА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ 

НАПРАВИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Во Решението за југословенските стандарди за 
електротермички направи за домаќинство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/71) во точка 3 на крајот се 
додаваат запирка и зборовите: ,,освен одредбите на 
точка 21.26 на стандардот JUS ШУТ! .100 и одредбите 
на точка 21,22 на стандардот JUS N Ml. 130, што вле-
гуваат во сила на 1 јануари 1975 година". 

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

Бр. 16-754/1 
ђ јуни 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
За стандардизација, 

Милан Крајновиќ, д. g. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД НАФТА! 
МОТОРНО, ВРЕТЕНСКО, ЛЕЖИШНО, ОСКИНСКО 
И ЦИЛИНДЕРСКО МАСЛО ЗА ЗАСИТЕНА ПАРА 

1. Во Решението за југословенските стандарди за 
производи од нафта: моторно, вретенско, лежишно, 
оскинско и цилиндерско масло за заситена пара 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/56) во точка 1 о-
знаката: „JUS В.Н3 302" се заменува со ознаката: 
„JUS В.Н4.402", ознаката „JUS В.НЗ 303" - со озна-
ката: „JUS В.Н4.403", ознаката: „JUS В,НО 304" - -
со ознаката: „JUS В.Н4.404", ознаката: „JUS В.НЗ 305" 
— со ознаката: „JUS В.Н4.405", ознаката: „JUS 
ВН3.306" - со ознаката: „JUS В Н4.406", а ознаката: 
„JUS В.Н3.307" - со ознаката: „JUS В.Н4.407". 

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

Бр. 08-3515/1 
11 јули 1973 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 
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535. 

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 6 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за ор-
ганизацијата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ 

ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДЛНИЦА ВО 1973 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за пренесување дел на средст-
вата на штедните влогови врз Поштенската штедил-
ница („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73 и 25/73) во 
точка 2 став 1 се менува и гласи: 

„2. Средствата од точка 1 на оваа одлука На-
родната банка на Југославија ќе ги пренесе врз По-
штенската штедилница по следната динамика: во 
првото и второто тримесечје по 200,000.000, во третото 
— 400,000.000 и во четвртото тримесечје — 800,000.000 
динари". 

Став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 44 
10 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

536. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ПРЖЕН 

КОМПИР (ЧИПС) 
1. Претставникот на производителот и претстав-

ниците на потрошувачите на 4 јануари 1973 година 
склучија и потпишаа спогодба за измена на затече-
ната цена за пржен компир (чипс), со тоа што про-
изводителската организација на здружениот труд да 
може да ги зголеми своите постојни продажни цени 
за пржен компир (чипс) така што највисоките про-
дажни цени да изнесуваат, и тоа за 1 kg пржен ком-
пир (чипс) до 39 динари, а за пакување во ќесенца 
од 50 g — до 1,95 динари за едно ќесенце, при по-
стојните услови на продажбата, како и овие цени 
да важат како цени во продажбата на мало. 

2. Иа оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 30/2 од 10 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителот: „Воќар" — 
Чачак. 

Претставници на купувачите—потрошувачи: 
-,,Крушевац" —- Крушевац, „Славија" — Нови Сад, 
-,,Импрес" — Скопје, „Гросист"— Горица, „Славија" 
— Скопје, „Центроколонијал" — Нови Сад, „Центро-

пром" — Белград, „Прехрана" — Сомбор, „Тргопро-
мет" — Суботица, „Србијанка" — Белград, ,,Трго^ 
продукт" — Панчево, „Гранап" — Вараждин, „Ру-
дине" — Дубровник, -,,Воќар" — Кралево, „Конзум" 
— Загреб, „Унион-Сава" — Загреб, Опће трговинско 
— Осиек, „Велепромет" — Вуковар, ,,Мерко" — Це-
ље, „Нама" — Љубљана, „Напредак" — Риека, „Мер-
катор" — Љубљана, „Живила" — Крањ, „Површина" 
— Марибор, „Јествина" — Копер, „Агропродукт 
Пуљанка" — Пула, „ В а р а ж д и н а ^ магазин" — Ва-
раждин, „Загреб" — Загреб, „Садје зеленава" — 
Љубљана, „Житњак" — Сисак, „Тргопромет" — За-
греб, „Нама" — Загреб, „Звијезда" — Загреб, „Во-
ќар" — Титоград, „Лока" — Шкофја Лока, „Звез-
да" — Нови Сад, „Емона" — Љубљана и „Нама" — 
Постојна. 

537. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените, („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИ-

ЉУШКАРИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 28 декември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за измена на 
затечените цени за виљушкари (дизел, батериски и 
електрични), со тоа што производителските органи-
зации на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите постојни продажни цени најмногу до 16%, 
при постојните услови на продажбата, а за произ-
водите спрема спецификациите утврдени во доку-
ментацијата која е составен дел на оваа спогодба и 
се наоѓа во Стопанска комора на Југославија. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под у-
словите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 410/1 од 10 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Литострој" 
— Љубљана, „Индос" — Љубљана и „Примат" — 
Марибор. 

Претставници на купувачите—потрошувачи: ,,А-
гротехника" — Љубљана, „Бродокомерц" — Риека, 
„Металка%— Љубљана, „Металсервис" — Белград, 
„С ловени ја-Авто" — Љубљана, „Технопромет" — 
Белград, „Жељпох" — Загреб, „Руднап" — Белград, 
„Смелт" — Љубљана, „Електронабава" — Љубљана, 
„Јавор" — Пивка, „Лука" — Копер, „Експортдрво" 
— Риека, „Феримпорт" — Загреб, „Аутоцентар" — 
Загреб, „Аутохрватска" — Загреб, „Копаоник" — 
Белград, „Комграп" — Белград и „Металопромет" —-
Риека.  

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за југо-
словенските ста.ндарди од областа на градежништво-
то, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 29/73, 
се поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Во точка 1 наместо ознаката: JUS U.N1.060" тре-
ба да стои: „JUS UM1.060". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 4 јуни 1973 година. 
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У К А З И 
Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 

амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТОГО 

I 
Се отповикува 
Трифун Николиќ од должноста на извонереден 

и ополномоштен мбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Того, 
со седиште во Акра, 

II 
Се назначува 
д-р Здравко Печар, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Гана, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Того, со седиште во Акра. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
25 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-

ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
стопанство се назначува Стеван Гојити, директор на 
Индустриско-земјоделскиот комбинат „Врбас" — по-
гон Шеќерана, од Врбас. 

Б. бр. 35 
14 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. ре 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

За помошник-директор на Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи се назначува 
Клавдиј Габриелчич, научен соработник во Инсти-
тутот за испитување и научно истражување на раз-
војот и економиката на сообраќајот при Здруженото 
железничко-транспортно претпријатие во Љубљана. 

В. бр. 52 
14 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Максин Лазар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алиј агиќ Кадир, Конфино Насим; 

СО ОРДЕН НА ТУРДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Колаковиќ Предраг, Микашиновиќ Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелковић Мирче, Баук Мара, Бирташевић 
Катарина, Божић Бранко, Ђебо Асим, Ћулибрк 
Милан, Ђерић Зоран, Ђуричин Чедомир, Ферчић-
Зеленика Иванка, Хаџић-Казазић Нермина, Илић 
Раденко, Ивковић Александар, Кашиковић Давид, 
Каукчија Авдо, Кнезовић Младен, Краиновић Ћу- -
ро, Краљевић Рудолф, Крунић Здравко, Лазић 
Милош, Ловрић Душанка; 

Матовић Радивоје, Мијаиловић Данило, Ми па-
чић Васиљка, Милојевић Ђорђе, Мујић-Копаковић 
Снежана, Муштовић Хазим, Муженић Рафаел,, 
Нешковић Десимир, Павловић Велимир, Перић 
М и л е н к о , Поповић Радмила, Радовчић Јаков, Ран-
ђеловић Радован, Стојановић Лидија, Свиларић 
Олга, Шпадијер Вера, Тодоровић Драгољуб, Тро-
Јапонец Жарко, Велагић Мухамед, Венинова Бла-
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городна, Врзић Стево, Вукадиновић Чедомир, Зо-
рић Миле; 

-— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Авдић Алија, Беламадић Никола, Боцева Бра-
нислава, Богдановић- Шћепо, Богојевска Павлина, 
Феризовић Назиф, Калабрић Божо, Кезеле Цана, 
Кукић Љиљана, Малешевић Помба, Никовска Вол-
та, Оцокљић Надежда, Пањкота Борис, Павићевић 
Ковиљка, Петковић Божидар. Радуловић Ангели-
на, Радуловић Душан Ромић СофиЈа, Спасојевић 
Нада, Суша Ђуро, Шимуновић Ивица," Трифуновић 
Витослаз, Затковић Ема; 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јавор рКивко, Мелек Јосип; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бојко Александар; 

Од С Р Х р в а т к с а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

-' Фридрих Драгутин, Мандиќ Олег, Палада Јосип; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Богнар Фрањо, Црнадак Марица, Финк Звон-
ко, ФранулОвић Жељко, Гјукић Федор, Хабунек 
Леа, Хорват Радослав, Јовановић Боро, Крстић др 
Анте, Лукинић Перо, Маланчец Федор, Пилић 
Никола: 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Минчек Милан; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андреевски Александар, "Андреевски Благоја, 
Чакар Боро; 

Од С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Балабановић Косара, Чикић Богдан, Чзарковић 
Љубомир, Јовановић Драгослав, Калинић Живко, 
Којчиновић Небојша, Максимовић Стеван,- Мили-
војевић Илија, Прибић Лазар, Станојевић Велимир, 
Шакић Миладин,-Трајковић Боривоје, Трајковић 
Јован. Беловић Петар, Вуловић Оливера; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Властимир, Церовић Драгомир, Ћирић 
Љубомир, Дамњановић Костадинка, Дедић Ђорђе, 
Дучић Милосав, Јефтовић Мирољуб, Јовановић 
Борислав, Лазаревић Сава, Маринковић Димитри-
је, Миљковић Радомир, Митић Јован, Мургановић 
Борис. Николић Радмило, Пауновић Радослав, 
Петровић Александар. Радовановић Јовица,, Радо-
вановић Станија, Рокић Ђура, Вукашиновић Мио-
драг, Завила Арнолд; 

СО ОРДЕН. ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дачић Живорад, Димитријевић Владимир, 
Ђорђевић Недељко, Генчић Јелена^, Јакшић Ми-
хаило, Јокић Михаило, Јовановић Љубиша Ко-
вачевић Драгољуб, Михајловић Димитрије, Нигри-
новић Властимир, Николић Рихард, Новаковић 
Мирослав, Павловић Владимир. Пешић Добрила, 
Тодоровић Бранислав, Видаковић Јанко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амзовски Хусеин, Анић Михаило/ Барјамовски 
Шабан, Батар Љубица, Благојевић Милован, Бо-
жиновић Александар. Бутулија Васиљка, Церовић 
Душанка,- Цимеша Љубан. Ћирић Владимир,-Чуле 
Милан. Филиповић Душан, Глигоријевић Јован, 
Гњатовић Ђура, Дасукидис Димитрије, Димитри-
јевић Милорад, Ђорђевић Слободанка, Ђорђевић 
Сретен, Евтимов Петар, Илић Борисав, Једнак 
Бранко, Јовановић Душан, Јовановић Љиљана, 
Каралић ,Јован; 

Манџукић Миодраг, Маринковић Петар, Мар-
ковић Никола, Меглич Душанка, Миладиновић 
Миодраг, Миленковић Велимир Миливојевић Стра-
хиња, Милутиновић Десанка, Павловић Милоје, 
Перић Мирослав, Праховљановић Боривоје, Пре-
ковић Миодраг, Врву ловић Сава, Рајковић Јован, 
Ристић Војислав, Ромчевић Бранко, Сологуб Бори-
воје. Стаменковић Властимир, Станојевић Драго-
љуб, Степановић Здравко, Томић Властимир, То-
паловић Добросав, Унчанин Рајко, Велчев Савати-
је, Величковић Роса, Видовић Ђура, Војиновић 
Драгић, Војводић Ђуро, Вујовић Данило; 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Унковиќ Момчило; 
— за примерно залагање и постигнати успеси 

БО работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Илиќ Душан, Траиловиќ Степан; 
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СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамовић Васа,. Балцојкић Петар, Тројановић 
Душан, Дабић Олга, Димитријевић Јоргован, Додић 
Анка. Ђендић Војислав, Ђорић Душан, Гајић Ми-
лован, Хаџи-Петровић Катарина, Илић Владислав, 
Јеремић Давид. Јоксимовић Љиљана, Јовановић 
Властимир Контера Марија, ,Мариновић Драгољуб, 
Миловановић Слободан, Митић Љубомир, Рајић 
Димитрије, Живковић Бранислав. 

Бр 124 
21 ноември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

502. Закон за ратификација на Спогодбата по-
меѓу владата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и владата на 
Централноафричката република за ци-
вилниот воздушен сообраќај — — — 1185 

503. Закон за ратификација на Конвенцијата 
за психотропните супстанции — — — 1193 

504. Закон за производство и промет на опојни 
дроги — — — — — — — — — 1215 

505. Закон за прометот на отрови — — — 1222 
506. Закон за одликувањата на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија — 1224 
507. Заквн за оштествено договарање и само-

управно спогодување за распределбата на 
доходот и на личните доходи во органите 
на федерацијата — — — — — — 1228 

508. Закон за прогласување на дваесет и шести 
јули за Ден на солидарноста на народите 
и народностите на Југославија и на репу-
бликите и автономните покраини во од-
брана и отстранување на последици од е-
лементарни непогоди — — — — — 1231 

509. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за средствата на резервите — — —- 1231 

510. Закон за дополненија на Законот за утвр-
дување на вредноста на залихите и на ис-
правката на финансискиот резултат за де-
лот на ненаплатеното побарување над од-
реденото време — — — — — — — 1231 

511. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за отстапување изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач — 1232 

512. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за полагање депозит при инвестицио-
ни вложувања во нови нестопански и не-
производни инвестиции — — — — — 1233 

513. Закон за измена и дополнение на Законот 
за посебно користење на одредени обврз-
ници — — — — — — — — — 1233 

514. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за посебните услови за одобрување 
инвестициони кредити — — — — — 1234 

515. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за банките и за кредитното и банкар-
ското работење — — — — — — — 1234 

516. Закон за дополненија на Законот за обез-
бедувале на трајни обртни средства на 
организациите на здружениот труд — — 1235 

517. Закон за измени на Законот за додатокот 
на деца на в е ш т е лица во активна служ-
ба на Југословенската народна армија — 1236 

Страна 
518. Зкон за дополненија на Законот за основ-

ните права на носителите на .,Партизан-
ска споменица 1941" — — — — — — 1237 

519. Закон за дополненија на Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година — — 1237 

520. Закон за измени и дополненија на Законот 
царинската служба — — — — — 1237 

521. Резолуција за основите за остварување на 
општествената самозаштита во системот 
на самоуправувањето — — — — — 1239 

522. Одлука За измена на Одлуката за утвр-
дување на вкупниот износ на девизи за 
потребите на федерацијата, републиките 
и автономните покраини за 1973 година — 1243 

523. Одлука за разрешување од должноста на 
член на Сојузниот извршен совет — — 1244 

524. Одлука за разрешување од должноста на 
сојузен секретар за надворешна трговија 1244 

525. Одлука за именување сојузен секретар 4 
за надворешна трговија — — — — — 1244 

526. Одлука за разрешување од должноста на 
судија на Уставниот суд на Југославија — 1245 

527. Одлука за одредување на максималните 
цени односно тарифни ставови за npeL03 
на стоки на пругите на Југословенските 
железници — — — — — — — — 1245 

528. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот за пресметување 
на одредени даноци и придонеси и закон,-
ски обврски од доходот — — — — — 1245 

529. Наредба за одредување на стоките што се 
сметаат за туристички во смисла на точка 
1 под 2 на Одлуката за организациите на 
здружениот труд што девизите од член 39 
на Законот за девизно работење можат да 
ги користат за плаќање на увозот на сто-
ки и услуги заради продажба во земјата 
за динари — — — — — — — — 1246 

530. Решение за престанок ' на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
шарки за каросерии на друмски возила — 1247 

531. Решение за југословенските стандарди за 
цртежи во машинството — — — — — 1248 

532. Решение за измени на Решението за југо-
словенските стандарди за електротермич-
ки направи за домаќинство — — — — 1248 

533. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на пре-
работката на нафта — — — — — — 1248 

534. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди за производи од 
нафта: моторно, вретенско, лежишно, ос-
кинско и цилиндерско масло за заситена' 
пара — — — — — — — — — 1248 

535. Одлука за измена на Одлуката за прене-
сување дел на средствата на штедните 
влогови врз Поштенската штедилница во 
1973 година — — — — — — — — 1249 

536. Спогодба за измена на затечената цена 
за пржен компир (чипс) — — — —- 1249 

537. Спогодба за измена на затечените цени 
за виљушкари — — — — — — — 1249 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на градежништвото 1250 

Укази — — — — — — — — — 1250 
Назначувања и разрешувања — — — — 1250 
Одликувања — — — — — — — — — 1250 

Ослободено од основниот данок ва промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
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