
876. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕ-

СТИЈА 

Се прогласува Законот за амнестија, што го у-
свои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот 
на народите од 22 ноември 1973 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 22 но-
ември 1973 година. 

ПР бр. 257 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Џавид Нимани, с. р. 

ЗАКОН ЗА АМНЕСТИЈА 

Член 1 
Под услови предвидени во овој закон, се дава 

амнестија на лицата кои од 30 март 1962 година до 
денот на влегувањето во сила на овој закон извр-
шиле кривични дела предвидени во следните чле-
нови на Кривичниот законик: 

1) во чл 100, 104, 109, НО, 113, 117 ст. 2 до 4, чл. 
118 и 119, и во член 117 став 1 и во член 120, докол-
ку се однесуваат на напред наведените кривични 
дела; 

2) во чл. 174, 292а и 303; 
3) во член 339 ст. 1 до 3. 

Член 2 
Се изземаат од амнестија: 
1) лицата што од 1 јануари 1971 година до денот 

на влегувањето во сила на овој закон правосилно 
се осудени или против нив е поведена истрага, или 
е подигнат обвинителен акт односно обвинителен 
предлог — за некое од кривичните дела наведени во 
член 1 на овој закон; 

2) лицата што извршиле некое од кривичните 
дела наведени во член 1 точка 1 на овој закон, а 
во времето на извршувањето на делото оргагаизирале 
или раководеле со непријателска активност против 
Југославија, или по извршувањето на делото до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон органи-
зирале или раководеле со таква активност; 

3) лицата што при извршување на некое од 
кривичните дела наведени во член 1 точка 1 на овој 
закон извршиле убиство или некој друг терористич-
ки акт, 

Член 3 
Врз лицата што престојуваат во странство а 

извршиле кривично дело наведено во член 1 точка 
3 на овој закон, ќе се примени амнестија според о-
вој закон ако, во рок од една година од денот на 
неговото влегување во сила, му се пријават на над-
лежното дипломатско или конзуларно претставни-
штво односно на надлежниот орган за работите на 
народната одбрана и дадат изјава дека, согласно со 
законот, ќе ги исполнат своите воени обврски. 

Член 4 
Ако против лицата врз кои се применува амне-

стија според овој закон не е поведена кривична по-
стапка — таа нема ниту да се поведува, ако кри-
вичната постапка е во тек — ќе се запре, а ако 
таквите лица се осудени — ќе се ослободат од из-
вршување на казна односно ако извршувањето е 
започнато — ќе се ослободат од понатамошно извр-
шување на казна. 

Член 5 
Амнестијата не се однесува на казната конфис-

кација на имот, на мерките на безбедност, ниту на 
правните последици на осуда. 

Амнестијата не влијае врз правата на трети ли-
ца на надоместок на штета. 

Ако лицето осудено на парична казна го пла-
тило во целост или делум износот на паричната 
казна на која е осудено, амнестијата нема дејство 
врз веќе наплатените износи на таа казна и тие 
нема да се враќаат. 

Член 6 
За лицата против кои се води или правосилно 

е окончана кривична постапка, постапката според 
овој закон се спроведува по службена должност или 
на барање на заинтересираното лице. Решение за 
примена на амнестија донесува судот надлежен за 
судење во прв степен. 

За лицата што се наоѓаат на издржување на 
казна лишување од слобода решение донесува оп-
штинскиот суд на чие подрачје се наоѓа казнено-
-поправната установа односно првостепениот воен 
суд — за лица што издржуваат казна во воен затвор. 

Решението за примена на амнестија го донесува 
судот во совет од тројца судии. Против ова решение 
е дозволена жалба. 

Член 7 
^ Лицата против кои не е поведена кривична пос-

тапка можат да бараат јавниот обвинител односно 
воениот обвинител, надлежен според местото на из-
вршувањето на кривичното дело, а ако тоа место е 
надвор од територијата на Југославија — според 
живеалиштето или престојувалиштето на подноси-
телот на барањето, да донесе решение за амнестија. 
Ако подносителот на барањето нема ниту живеа-
лиште ниту престојувалиште во Југославија, за до-
несување решение е надлежен обвинителот на чие 
подрачје подносителот на барањето имал последно 
живеалиште. 
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Ако јавниот ,обвинител односно воениот обвини-
тел од самото барање утврди дека наводите на под-
носителот на барањето упатуваат на обележја на 
кривично дело за кое е дадена амнестија, ќе донесе 
решение за примена на амнестија за кривичното де-
ло опишано во барањето, а ако смета дека делото 
опишано во барањето нема обележја на кривично 
дело за кое е дадена амнестија — ќе го извести за 
тоа подносителот на барањето. 

Против решение со кое се одбива примена на 
амнестија подносителот на барањето има право на 
жалба до судот кој за кривичното дело би бил над-
лежен да суди во прв степен. 

Лицата што живеат во странство можат да го 
поднесат барањето од став 1 на овој член преку 
дипломатското или конзуларното претставништво. 

Член 8 
Се овластува сојузниот секретар за правосудни 

и општи управни работи да донесува упатства за 
спроведување на овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

877. 

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 КОНСТИТУИ-
РАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИС-

ТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за конституирање и запишување во судс-
киот регистар на организациите на здружениот 
труд, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 22 ноември 1973 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 22 
ноември 1973 година. 

ПР бр. 256 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Џавид Нимани, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОНСТИТУИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДС-

КИОТ РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за конституирање и запишување во 

судскиот регистар на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73) во член 
134 став 1 по зборовите: „против народното стопанс-
тво, освен за дела од" се додаваат зборовите: ,.член 
2136 став 1.". 

Ст. 5 и 6 се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

878. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТЕС-

ТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за дополненија на Основ-
ниот закон за општествените стоковни резерви, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 22 ноември 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 22 ноември 1973 
година. 

ПР бр. 255 
23 ноември 1973 година 

белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Џавид Нимани, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Основниот закон за општествените" стоковни 

резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68) по 
член 27 се додаваат три нови члена, кои гласат: 

„Член 27а 
дирекцијата може непосредно да ја купува во 

земјата и во странство сета стока за стоковни ре-
зерви на федерацијата (постојани и пазарни) и сета 
стока за потребите на органите на федерацијата. 

Стоката за стоковни резерви на федерацијата 
дирекцијата ја купува според програмата за форми-
рање и користење на стоковните резерви на федера-
цијата или врз основа на одлука на Сојузниот извр-
шен совет, а стоката за потребите на органите на 
федерацијата — врз основа на одлука на надлеж-
ниот орган на федерацијата. 

Стоката за намените од ст. 1 и 2 на овој член 
дирекцијата ја купува од средствата со кои распо-
лага односно што се обезбедени за тоа. 

Член 276 
Стоката што за стоковни резерви на федераци-

јата ја увезува според програмата за формирање и 
користење на стоковните резерви на федерацијата 
односно врз основа на одлука на надлежниот орган, 
на федерацијата, а увозот на таа стока е регулиран, 
дирекцијата ја плаќа со девизи што ги купува не-
посредно од овластената банка. 

Член 27в 
За стоката што се увезува за стоковни резерви 

на федерацијата дирекцијата плаќа царина и други 
увозни давачки, ако таа стока ќе им ја продаде на 
организации на здружениот труд заради нејзино 
пуштање во промет во Југославија. 

Царината и другите увозни давачки од став 1 на 
овој член се плаќаат по стапки што важат на денот 
на продавањето на стоката на организациите на 
здружениот труд." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

. денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 



Понеделник, 26 ноември 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 63 Страна 1799 

879. 

Врз основа на член 8 од Законот за амнестија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/73). сојузниот се-
кретар за правосудни и општи управни работи про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕС-

ТИЈА 

1. Според одредбите на член 4 од Законот за 
амнестија (во натамошниот текст: Законот), ако 
кривичната постапка не е поведена — нема ниту 
да се поведува. Ако е поднесена кривична пријава, 
а постапката пред судот уште не е поведена, јавни-
от обвинител по службена должност, во смисла на 
-член 6 став 1 од Законот, ќе донесе решение за 
отфрлање на кривичната пријава. Ако кривичниот 
предмет веќе се наога пред судот од прв или втор 
степен, судот исто така по службена должност ќе 
донесе решение за запирање на постапката. -

Судот што судел во прв степен донесува реше-
ние за амнестија и по правосилноста на пресудата 
се додека осудениот не започне со издржување на 
казната. 

Ако лицето на кое се однесува решението за 
амнестија се наога во притвор во моментот на доне-
сувањето на тоа решение, судот ќе одреди веднаш 
да се пушти на слобода иако решението уште не ста-
нало правосилно. 

Судот предвиден во ст. 1 и 2 на оваа точка до-
несува решение и на барање на лицето во' неговиот 
случај да се примени амнестија. 

Решението на судот за амнестија односно ре-
шението за одбивање на барањето да се примени 
амнестија им се доставува на лицето на кое реше-
нието се однесува и на надлежниот јавен обвини-
тел. Во поглед на рокот за изјавување на жалба 
против тоа решение се применуваат одредбите на 
Законикот за кривичната постапка (,.Службен лист 
на СФРЈ ' , бр 50/67, 54/70 и 6/73). 

2. За осудените лица што се наоѓаат на издр-
жување на казната во казнено-поправни установи 
или на условен отпуст, решението за амнестија го 
донесува општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа 
казнеко-поправната установа, без оглед дали тој суд 
судел во тој кривичен предмет. Овој суд од каз-
нено-поправната установа ќе ги прибави пресудите 
за сите лица врз кои се применува амнестија, а, по 
потреба може да бара дополнителни податоци од 
судот што судел во прв степен. 

Решението на^ судот за амнестија им се доста-
вува на осуденото лице. на јавниот обвинител што 
постапува пред тој суд, на судот што ја донесол 
пресудата во прв степен, како и на казнено-поправ-
ната установа. 

Кога судот ќе донесе решение за амнестија, осу-
деното лице веднаш се пушта на слобода, иако ре-
шението уште не станало правосилно. 

На судот од став 1 на оваа точка му поднесу-
ваат барање и осудените лица што сметаат дека и 
во нивниот случај треба да се примени амнестии. 

3. Ако лицата против кои не е поведена кривич-
на постапка сметаат, дека врз нив за кривично де-
ло, што го извршиле во земјата или во странство, 
треба да се примени амнестија, му поднесуваат ба-
рање на јавниот обвинител предвиден во член 7 
став 1 на Законот. Во барањето тие лица треба да 
наведат што е можно поцелосно податоци од кои 
произлегува кое кривично дело извршиле, времето 
и местото на извршувањето на делото. Во барањето 
не е, неопходно да се внесува законскиот назив на 
извршеното дело ниту членот на Кривичниот зако-
ник во кој тоа дело се предвидува. Подносителот 
на барањето треба да ги наведе и основните лични 

податоци (име, место и година на раѓањето, зани-
мање и сегашна адреса) 

Јавниот обвинител само ќе испита дали наво-
дите од барањето упатуваат на кривично дело за 
кое е дадена амнестија, а нема да ги проверува тие 
наводи, ниту ќе презема какви и да било истражу-
вања во тој поглед. До исклучок, јавниот обвини-
тел може да бара на јнужни објасненија од подно-
сителот па барањето. 

. Во решението за амнестија ќе се назначи дека 
амнестија се применува врз подносителот на бара-
њето за одредено кривично дело кое произлегува 
од наводите на подносителот. 

Ако јавниот обвинител смета дека наводите во 
барањето упатуваат на одредено кривично дело за 
кое е дадена амнестија, но дека постојат околности 
кои според Законот исклучуваат примена на амнес-
тија во тој случај, ќе донесе решение cо кое се од-
бива барањето за примена на амнестија. 

Ако јавниот обвинител смета дека делото опи-
шано во барањето нема обележја на кривично де-
ло за кое е дадена амнестија, туку на некое друго 
кривично дело или дека воопшто нема обележја на 
кривично дело, нема да донесе решение за примена 
на амнестија, туку ќе го извести подносителот дека 
од неговото барање не произлегува дека извршил 
кривично дело за кое е дадена амнестија. 

4. Лицата што живеат во странство барањето за 
примена на амнестија можат да му го упатат непо-
средно на надлежниот јавен обвинител, а можат да 
му го предадат барањето на дипломатското односно 
конзуларното претставништво во странство, и тоа 
писмено или усно на записник. Работникот во прет-
ставништвото овластен за прием на барањата е дол-
жен во случај на потреба на подносителот на бара-
њето да му даде потребни упатства во поглед на 
содржината и обликот на барањето, како и барање-
то веднаш да му го достави на надлежниот јавен 
обвинител. 

5. Пријавувањето и давањето изјава во смисла 
на член 3 од Законот се однесува само на лицата 
што престојуваат во странство. Тие лица можат да 
му се пријават и да му дадат пропишана изјава на 
органот надлежен за работите на народната одбра-
на и при доаѓање во земјата, а можат да се прија-
ват и да дадат изјава и к а ј дипломатското или кон-
зуларното претставништво во странство. 

6. За лицата што се осудени за две или повеќе 
кривични дела, а за сите тие дела не е предвидена 
амнестија, нема да се донесува решение за амнести-
ја, туку во таков случај судот што судел во прв 
степен ќе донесе пресуда во смисла на член 377 од 
Законикот за кривичната постапка. -

7. Одредбите на ова упатство се применуваат и 
врз лицата што сториле кривични дела за кои се 
надлежни воените судови. Ако, пак, осуденото лице 
се ноаѓа на издржување на казната во воен затвор, 
решението за амнестија го донесува првостепениот 
воен суд на чие подрачје се наоѓа тој затвор. 

Решението за амнестија што го донел општин-
скиот суд од точка 2 на ова упатство за лице што 
го осудил воен суд, му се доставува на осуденото 
лице, на првостепениот воен суд што судел во тој 
кривичен предмет, како и на воениот обвинител 
што постапувал пред тот суд и кој може да из јави 
жалба против тоа решение. 

8 Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во , Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 6/73 
26" ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за правосудни и општи 

управни работи. 
Бе јзат Мугбил, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето v 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Renaat Van Elslande, министер за надворешни 
работи на Кралството Белгија; 

Charles Muller, амбасадор на Неговото Величе-
ство Кралот на Белгијанците; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Pierre Van Rossum, личен лекар на Нивните 
Величества Кралот и Кралицата на Белгијанците; 

Armand Hauzeur, висок комесар во Државната 
безбедност; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Michel Adam, советник на Амбасадата на Крал-
ството Белгија во Белград; 

Alban Van Lancker, советник за земјоделство на 
Амбасадата на Кралството Белгија во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Pierre Champenois, заменик-шеф на Одделение-
то за печат во Министерството за надворешни ра-
боти; 

Carlos De Wever, секретар во Канцеларијата на 
Великиот маршал на Дворот; 

Luc Willemarck, трет секретар на Амбасадата на 
Кралството Белгија во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Willem Brusselmans, аташе на Амбасадата на 
Кралството Белгија во Белград; 

Alfons Van Bever, аташе на Амбасадата на Крал-
ството Белгија во Белград; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и. пријателските односи помеѓу ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и Кралството Белгија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

генералштабниот мајор Bern Paul Tancre, аѓу-
тант на Неговото Величество Кралот на В е л ш а н -
ците; 

мајорот Jean Rubens помошник: командант на 
Жандармерискиот одред во Кралевските Палати; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потпоручникот Andre Dondeyne, припадник на 
Жандармерискиот Одред во Кралевските Палати; 

— за заслуги во извршувањето на доверените 
задачи кои придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството Белгија 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Denise De Hauwere, секретарка на Амбасадата на 
Кралството Белгија во Белград; 

Elisabeth Janssens, секретарка на Амбасадата на 
Кралството Белгија во Белград; 

Edouard Martin, фризер; 
Cyrilie Van den Troost, собарица; 
Antonia Bueno Moyano. собарица; 
Puirificacion Sanz-Garcia, собарица; 
Maurice Van de Schoor, главен готвач; 
Stephane Schroyens. помошник готвач; 
Jean Van de Schoor, помошник готвач; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

заставникот Pieter Alfons De Decker, припадник 
на Жандармерискиот одред во Кралевските Палати. 

Бр. 77 
13 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тото, с. р. 
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877. Закон за измена и дополнение на Зако-
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