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76. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА-

ТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за службата во вооружените сили, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 година. 

ПР бр. 674 
31 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Член 1 
Во Законот за службата во вооружените сили 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74) во член 10 
став 2. се брише. 

Член 2 
Во член 11 точка 1 зборовите: „за питомци на 

Школите за активни офицери: разводник, десетар, 
помлад водник, водник I класа и постар водник" се 
Заменуваат со зборовите: „за питомци на школите 
за активни офицери: разводник, десетар, помлад 
водник, водник и водник I класа". 

Член 3 
Во член 19 став 1 точка 2 зборовите: „против 

народот и државата" се заменуваат со зборовите! 
„против основите на социјалистичкото самоуправно 
општествено уредување и безбедноста на СФРЈ", 
а зборовите: „или строг затвор" се бришат. 

Член 4 
Во член 27 став I се менува и гласи: 
„Питомец на школа за активни офицери, кога 

1е ја заврши таа школа, се прима во активна воена 

служба со акт за произведување во чин потпоруч-
ник, односно со . акт за произведување во чин по* 
ручник — ако редовното школување во таа школа 
трае пет години." 

Член 5 
Во член 40 се додаваат два нови става, кои гла«« 

сат: 
„Во чин резервен потпоручник може да се про-

изведе и лице кое на факултет завршило насока 
општонародна одбрана, ако според одредбите на за-
конот со кој се уредува воената обврска, го регу-
лирало служењето на воениот рок и ако во 
воена единица, односно воена установа, го поминал 
пропишаното време на должноста воен старешина 
и со успех ја вршел должноста на положбата офи-
цер. 

Лице кое завршило школа за внатрешни работи 
со чија програма е опфатена и програмата на шко-
лата за резервни офицери, може да се произведе 
во чин резервен потпоручник, ако според одредбите 
на законот со кој се уредува воената обврска го 
регулирало служењето на воениот рок и ако во 
воената единица, односно воената установа го поми-
нало пропишаното време на должноста воен ста-
решина и со успех ја вршело должноста на полож-
бата офицер." 

Член 6 
По член 48 се додава нов члеа 48а, кој гласи: 
„Активно воено лице може, под услови^ утвр-

дени со закон, да заснове работен, однос или, да 
работи со надомест или награда надвор од воша 
единица, односно воена установа, или самостојно 
да врши дејност со личен труд или професионална 
дејност, само по одобрение од сојузниот секретар 
или од старешината овластен од него." 

Член 7 
Во член 67 став 2 по зборовите: „друго здруже-

ние" се додаваат зборовите: „или меѓународна орга-
низација". 

Член 8 
Во член 68, по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Активно воено лице кое по престанувањето нас 

службата стекнува право на пензија или на паричен 
надомест (член 404), а до денот на престанувањето 
на службата наполнило 50 години возраст, ја задр-
жува воената легитимација. Таа легитимација^ му 
служи за докажување на идентитетот во граѓан-
ството." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, се 
додава нова реченица, која гласи: 

„За лицата од став 3 на овој член во воената 
легитимација се внесува податок за датумот иа прес-
танувањето на активната воената служба." 1 

Досегашните ст. £ и & стануваат ст. 5 и Кг 
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Член 9 
Во член 74 точка 3 зборовите: „4 години" се 

заменуваат со зборовите: „5 години", а во точка 4 
^боровите: „5 години" — со зборовите: „6 години", 

Член 10 
Во член 76 став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

.Член, активен офицер што е произведен во чин 
Поручник врз основа на висока стручна подготовка 
стечена на факултет или во друга висока школа 
во граѓанството на која редовното школување трае 
десет или повеќе семестри, а се наоѓа во служба 
на која и одговара неговата стручна подготовка, се 
унапредува во чин капетан кога во чинот поруч-
е к ќе помине две години." 

Член И 
Во член 77 став 1 во точка 1 зборовите: „три 

години" се заменува со зборовите: „четири години", 
а во точка 2 зборовите: „пет години" — со зборови-
те: „шест години". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По'исклучок од одредбата на точка 2 став 1 од 

овој член, активен офицер во чин капетан кој има 
виша стручна подготовка и ги исполнува општите 
услови за унапредување, ако во единица заклучно 
со полк, односно со бригада е поставен на должност 
за која со формацијата е предвиден чин капетан I 
класа или повисок чин и ако во последното редовно 
оценување пред унапредувањето добил оцена „осо-
бено се истакнува", се унапредува во чин капетан 
I класа, ако во чинот капетан помине пет години." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-

ровите: „став 2" се заменуваат со зборовите: „став 
3", а зборовите „три години" — со зборовите: „четири 
години." 

Член 12 
Во член 78 по став 1 се додава нов став 2, кој 

*ласи: 
„По исклучок од одредбата на точка 2 став 1 од 

овој ЧЈјјн, активен офицер во чин капетан I класа 
кој има виша стручна подготовка и ги исполнува 
општите услови за унапредување, ако во единица 
заклучно со полк, односно бригада е поставен на 
должност за која со формацијата е предвиден чин 
мајор или повисок чин, ако на таа должност поми-
нал една година и ако во последното редовно оце-
нување пред унапредувањето добил оцена „особено 
се истакнува", се унапредува во чин мајор, ако во 
чинот капетан I класа помине пет години." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, на 
крајот, зборовите: „во став 1 од овој член" се заме-
нуваат со зборовите: „во ст. 1 и 2 на овој член". 

Член 13 
Во член 80 став 1 точка 1 зборовите: „четири 

години" се заменуваат со зборовите: „пет години", а 
во точка 2 зборовите: „шест години4— со зборовите: 
„седум години".. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на точка 2 став 1 

од овој член, активен офицер во чин мајор кој има 
виша стручна подготовка и ги исполнува општите 
услови за унапредување, ако во единица заклучно 
Со полк, односно бригада е поставен на должност за 
која со формацијата е предвиден чин потполковник 
*{ли повисок чин, ако на таа должност поминал една 
година и ако во последното редовно оценување 
пред унапредувањето добил оцена „особено се ис-
такнува", се унапредува во чин потполковник, ако 
во чинот мајор помине шест години." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо* 
ровите: „во став 1" се заменуваат со зборовите: „во 
ст. 1 и 2". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4 збо* 
ровите: „според став 2" се заменуваат со зборовите: 
„според став 2, односно според став 3", а зборовите* 
„шест години" со зборовите: „пет години". 

Член 14 
Во член 82 ст. 1 и 2 зборовите: „80 став 2" се 

заменуваат со зборовите: „80 став 3". 

Член 15 
Во член 84 став 1 се менува и гласи: 
„Ако активен офицер во чин капетан, капетан 

I класа или мајор, непосредно пред упатува-
њето на школување (член 291), односно пред разре-
шувањето од должност поради лекување, и боледу-
вање (члеџ 293) или пред ставањето на располага-
ње според одредбите на член 294 став 1 точ. 1 и 2 
од овој закон, бил поставен на формациско место 
со повисок чин или се наоѓал на должност во еди-
ница заклучно со полк, односно со бригада, се сме-
та дека во поглед на условите за унапредување за 
време на школувањето, лекувањето и боледувањето, 
односно располагањето, е поставен на формациско 
место со повисок чин, односно дека е на должност 
во единица заклучно со полк, односно со бригада/' 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако активен офицер, заради унапредување в6 

повисок чин, треба да помине определено време на 
местото за кое со формацијата е предвиден чин 
повисок од чинот што го има, во времето што го 
поминал на тоа формациско место се смета и вре-
мето поминато во својство на вриштел на должноста 
непосредно пред поставувањето." 

Член 16 
Во член 85 став 1 точка 1 во алинеја 2 зборов 

вите: „3 години" се заменуваат со зборовите: „4 го-
дини", а во алинеја 3 зборовите: „4 години" — со 
зборовите: „5 години". 

Во точка 2 во алинеја 3 зборовите: „3 години" се 
заменуваат со зборовите: „4 години", а во алинеја 5 
зборовите: „6 години" — со зборовите: „7 години". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) активен воен службеник со висока стручна 

подготовка: 
— во VI класа — 3 години; 
— во V класа — 4 години; 
— во IV класа — 4 години; 
— во III класа — 6 години; 
— во II класа — 7 години." 

Член 17 
Во член 124 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Оценувањето на активно воено лице го врни! 

претпоставениот старешина на положба командант 
на бзтајлон или на повисока положба. Ако тој ста-
решина не му е непосредно претпоставен на ак-
тивното воено лице што го оценува, тој службената 
оцена ја дава по претходно прибавено мислење од 
непосредно претпоставениот старешина на положба 
командир на чета. 

Непосредно повисокиот претпоставен старешина 
по службена должност, во рбк од еден месец од 
денот на соопштувањето на оцена против која не 
е изјавена жалба, ја измени оцената што ја дал 
старешината од став 1 на овој член, ако најде дека 
оцената не е дадена во согласност со мерилата про-
пишани во чл. 122 и 123 од овој закон, ако оцената 
не им одговара во целост или во одделен дел на 
личните квалитети и резултати на трудот на оцене-
тото лице или ако е очигледно дека заклучокот на 
оцената не е во согласност со содржината на оце-
ната." 
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Член 13 
Во член 144 став 3 се менува и гласи: 
„Надоместот на погребните трошоци од ст. 1 и 

t на овој член припаѓа во износ што го утврдило 
собранието на заедницата на воените осигуреници 
за случај на смрт на воен осигуреник." 

Член 19 
Во член 157 став 2, на крајот, се додаваат збо-

ровите : „или смрт на друг член на семејството што 
го издржувал и со кого живеел во заедничко дома-
ќинство". 

Член 20 
Во член 162 точка 4, на крајот, точката се заме-

нува со точка и запирка, и се додава нова 
точка 5, која гласи: 

„5) секое друго постапување спротивно на про-
писите Со кое му се наштетува на угледот на воору-
жените сили". 

Член 21 
Во член 166 став 1 по точка 1 се додава нова 

точка 1а, која гласи: 
,Да) намалување на месечната плата за 5°/о до 

10% во траење од еден до 12 месеци;". 

Член 22 
Во член 170 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбите од ст. 2 и 3 на овој 

член, ако со пресуда на Вишиот воен дисциплински 
суд, за сторен дисциплински престап, е изречена 
дисциплписка казна "против која може да се по-
веде управен спор, постапката поради тој дисци-
плински престап може да се води и по истекот на 
ракот од став 1, односно став 2 на овој член, но не 
подолго од две години' од денот кога е сторен тој 
престап, односно кога претпоставениот старешина 
узнал дека е извршен дисциплински престап да-
вање на неточни податоци." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 23 
Член 186 се менува и гласи: 
„Против одлуката за изречената дисциплинска 

мерка, односно казна затвор според одредбата од 
член 167 став 1 на овој закон, лицето кому мерката, 
односно казната затвор му е изречена, може да 
изјави жалба во рок од три дена од денот на со-
општувањето на одлуката. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ди-
сциплинската мерка, освен ако е изјавена против 
одлука со која е изречена дисциплинската мерка 
војнички притвор и губење на чинот што го стек-
нал војникот, односно питомецот. 

По жалбата решава старешината непосредно 
повисок од оној што ја изрекол дисциплинската ме-
ра, односно казната затвор. 

Кога старешината решава по жалбата или ја 
цени правилноста на одлуката по службена , дол-
жност, може изречената дисциплинска мерка, од-
носно казна затвор, да ја потврди, намали или уб-
лажи или да ја поништи одлуката. 

Против второстепената одлука на старешината, 
како и против првостепената одлука против која не 
може да се изјави жалба, не може да се води управен 
спор, освен ако е изречена казната затвор од член 
167 став 1 па овој закон." 

Член 24 
Во член 191 став 2 с& менува и гласи: 
„Секретарот на судот му помага на претседате-

лот на судот, односно на претседателот на советот 

во подготвување и водење на претресот и врши дау-
ти стручни работи што ќе му ги определи претсе-
дателот на судот. Секретарот на судот мора да биде 
дипломиран правник." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„При воениот дисциплански суд постои воен 

дисциплински обвинител и потребен број негови за-
меници." 

Член 25 
Во член 192 став 1, во уводната реченица, збо-

ровите: „обвинителот, заменикот на обвинителот" 
се заменуваат со зборовите: „воениот дисциплински 
обвинител и неговите заменици". 

Член 26 
Во член 198 по став 3 се додава нов став 4, ке ј 

гласи: 
„Одлуката за жалба Вишиот воен дисциплин-

ски суд ја донесува на седница на советот." 

Член 27 
По член 198 се додава нов член 193а, кој гласи: 
„Против пресудата од Вишиот воен дисциплин-

ски суд, со која е изречена дисциплинска казна: 
запирање во напредувањето, намалување на месеч-
ната плата, враќање на формациско место со пони-
зок чин, односно со понизок степен на стручна под-
готовка или сменува ње од должноста на воен ста-
решина со забрана за повторно именување, однос-
но поставување на таа должност, не може да се 
води управен спор." 

Член 28 
Во член 202 точка 3 се менува и гласи: 
„3) потешка повреда на работните обврски, од-

носно друга повреда па работната дисциплина по-
ради која е изречена дисциплинската мерка пре« 
станување на работниот однос;". 

Член 29 
Во член 203 став 2, на крајот, точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „а околностите 
под кои е сторен престапот или личните својства 
на сторителот појавени при извршувањето на прес-
тапот укажуваат дека сторителот е недостоен да им? 
чин односно класа". 

Член 30 
Во член 210 став 2 зборовите: „воениот дисци-

плински обвинител" се заменуваат со: „обвините-
лот". 

Член 31 
По член 220 се додаваат назив на нов оддел За 

и нов член-220а, кои гласат: 
„За. Одговорност за стопански престапи 

Член 220а 
Активното воено лице кое во својство на од го-

ворно лице во воена единица, односно воена уста-
нова ќе стори стопански престап, одговара за тој 
престап според одредбите на овој закон за одговор-
носта за дисцишшнски престапи. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
воениот дисциплински суд може на активното воено 
лице да му изрече некоја од дисциплинските казни 
пропишани со овој закон за дисциплински престапи 
или рарична казна пропишана за стопански престап 
што го сторило тоа лице." 

Член 32 
Во член 221 став 1 се менува и гласи: 
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„Воено лице на служба во ЈНА е должно да ја 
надомести штетата која во врска со вршењето на 
службата и ја сторило федералната намерно или 
со крајно невнимание." 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 33 
Член 232 се менува и гласи: 
„Со прописот од член 238 на овој закон се опре-

делува кога воениот старешина надлежен за реша-
вање за штетата е должен да определи комисија 
која ќе ги разгледа списите на предметот и ќе пред-
ложи начин на кој треба да се одлучи за штетата." 

Член 34 
Член 236 се менува и гласи: 
„За одлучување за штетата се надлежни сојуз-

ниот секретар и старепшните на воените единици, 
односно на воените установи. Старешините на во-
ените единици, односно на воените установи можат 
да одлучуваат за штета во износ до 100.000 динари." 

Член 35 
Во член 246 став 1 точка 3 зборовите: „строг 

затвор" се заменуваат со зборовите: „затвор подолга 
од три години". 

- Член 36 
Во член 247 став 1 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„На лицето кое загубило чин, односно класа врз 

основа на одредбите од член 246 став 1 точ. 2 и 3 од 
овој закон, може да му. се врати чинот, односно 
класата ако тоа со особено залагање покаже дека 
тоа го заслужува, а делото поради кое го загубил 
чинот, односно класата не го сторило од нечесни 
побуди. 

За враќање на чинот, односно на класата според 
одредбата од" став 1 на овој член решаваат. 

1) Врховниот командант — ако се враќа чинот 
офицер; 

2) сојузниот секретар — ако се враќа чинот 
помлад офицер или класата воен службеник." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 37 
Во член 251 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Активно воено лице кое е поставено според 

одредбата од став 1 на овој член може да се смени 
од формациекото место на кое е поставено, ако се 
оцени дека не ЗЗДОЕОЛИЛО на должноста. Со про-
писот од член 301 на овој закон ќе се определи 
кога се смета дека активно воено лице не задово-
лило иа должноста." 

Член ЗЅ 
Во член 262 став 1 по зборовите: „фррмациско 

место" се додаваат зборовите: „или поради ограни-
чена способност за трупна служба или за должнос-
та што ја врши". 

Член 39 
Во член 270 зборовите: „една година" се заме-

нуваат со зборовите: „две години". 

Член 40 
Во член 274 ст. 1 и 2 се менз^ваат и гласат: 
„Активно воено лице може да се премести по 

молба ако во активна воена служба поминало шест 
години. 

По шест години поминати во активна воена 
служба, активното воено лице може по молба да се 

премести ако во гарнизонот од кој бара премести 
вање поминало три години." 

Член 41 
Во член. 275 став 3 се менува и гласи: 
„Во случаите од став 2 на овој член на актив-

ното воено лице му припаѓа посебен додаток чи-
јашто височина се определува со прописот од член 
336 на овој закон." 

Член 42 
Во член 283 зборот: „пензиско" се брише. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Брачниот другар на активно воено лице кому 

правото на продолжено осигурување му престанало 
поради вработување на определено време, има пра-
во на продолжено осигурување и по престанувањето 
на тоа вработување, до истекот на рокот од став I1 

на овој член." 

Член 43 
Во член 285 став 2 зборот; ,,упатува" се заме* 

нува со зборот: „распоредува". 

Член 44 
Член 294 се менува и гласи: 
„Активното воено лице се става на располагање, 

и тоа: 
1) ако по укинување на организационата едини-

ца или на неговото формациско место или поради 
други организационо-формациски измени не може 
да биде поставено на друго формациско место; 

2) ако се оцени дека е ограничено способно за 
трупна служба или за должноста што ја врши, а 
не може да биде поставено на соодветна должност; 

3) ако се оцени дека на должноста не задово-
л н о , а не може да биде поставено на друга дол-
жност. 

Активното воено лице ставено на располагање 
ги има за тоа време правата на својот чин, односно 
класа и напредува под условите пропишани со овој 
закон, а должџо е да ги врши работите што ќе 
му ги определи претпоставениот старешина." 

Член 45 
Во член 301 по зборовите: „преместувањата на 

активните воени лица;" се додаваат зборовите: „за 
правото на надомест поради престанување на вра-
ботувањето на брачниот другар на активното воено 
лице преместено по потреба на службата;". 

Член 46 
Член 309 се менува и гласи: 
„Платата се определува според чинот, односни 

класата, формациското место, годините на служ-
ба поминати во чинот, односно во класата и по 
основ на минатиот труд на активните воени липа, 
а се состои од платата според чинот,- односно класа-
та, со периодски повишица и од положај ната плата." 

Член 47 
Во член 310, по став 3, се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Времето кое активното воено лице ќе го поми-

на на функција во странство на која не врши воена 
служба, не му се засметува за определување на 
периодски повишици во смисла на став 2 од овој 
член. 

Дел од платата кој на активното воено лице му 
припаѓа по основ на минатиот труд се утврдува во 
рамките на платата според чинот, односно класата, 
и положај ната плата, согласно со основите и мери-
лата, според кои се врши распределба на средствата 
за лични доходи по основ на минатиот труд ва 
работниците во сојузните органи на управата." <-* 
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Член 48 
Член 317 се менува и гласи: 
„На вршителот на должноста му припаѓаат по-

ложајната плата и посебниот додаток што би му 
припаѓале да е поставен на формациското место на 
кое ја врши должноста. 

Според одредбата од став 1 на овој член му се 
определуваат положај ната плата и посебниот дода-
ток и на застапникот ако е тоа за него поповолно, 
кога застапувањето трае подолго од еден месец, 
освен во случај на застапување на старешина кој 
користи годишен одмор." 

Член 49 
Во член 318 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„На активното воено лице му припаѓаат плата, 

армиски додаток и посебни додатоци во износите 
пропишани за чинот, односно класата што ја има 
и положбата на која се наоѓало до тогаш, за време 
на годишен одмор, наградно отсуство и друго одо-
брено отсуство, освен неплатено отсуство, додека 
се наоѓа на располагање и за време на школување 
и приправнички стаж кои траат до една година. 

На активното воено лице кое се наоѓа на школу-
вање или на приправнички стаж во траење подолго 
од една година му припаѓаат плата и армиски до-
даток во износите пропишани за чинот, односно кла-
сата што ја има и положбата на која се наоѓало до 
упатувањето на школување или усовршување, од-
носно на приправнички стаж, а посебни додатоци 
— ако за време на школувањето, односно на при-
правничкиот стаж ги исполнува условите пропи-
шани за примање на тие додатоци." 

Член 50 
Во член 321 зборовите: „што ги примало до по-

ведувањето на кривичната постапка" се заме-
нуваат со зборовите: „што според чинот, односно 
класата што ја има и положбата на која се наоѓало 
до поведувањето на кривичната постапка, би ги 
примало да не е осудено.". 

Член 51 
Ве член 332. се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ца активното воено лице може да му се до-

дели посебна - награда ако при извршувањето на 
определени задачи се изложило на посебни напори 
или на зголемени ризици." 

Член 52 
Во член 335 став 1 зборовите: „активна воена 

служба" се заменуваат со зборот: „ЈНА". 

Член 53 
ТГ 
Во член 345 став 1 зборовите: „(брачен другар и 

деца)" се бришат. 
Член 54 

Во член 346 зборот: „семеен" се брише. 

Член 55 
Во член 367 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„На активното воено лице кое има повеќе од 

80 години пензиски стаж или повеќе од 50 години 
возраст (маж), односно повеќе од 25 години пензис-
ки стаж или повеќе од 50 години возраст (жена), 
може платениот годишен одмор да му се зголеми 
До десет работни дена." 

Член 56 
Во член 369 точка 6 се менува и гласи: 
„6) кое на работното место е изложено на деј-

ство на зрачење, или на хемиски материи штетни 

за здравјето, чие штетно дејство че "може во це-
лост да се отстрани со заштитни мерки;". 

Член 57 
Член 3?3 се ме*ива и гласи: 
„Редовното отсуство изнесува: 
1) за војниците на едногодишен воен рок — 15 

дена; 
2) за војниците на петнаесетмесечен воен рок 

— 18 дена; 
3) за војниците на осумнаесетмесечен воен роу 

— 21 ден." 
Член 58 

Во член 379 став 1 се менува и гласи: 
„На воено лице кое врши особено тешки и за 

здравјето штетни работи му припаѓа годишно до 
30 дена платено одсуство за закрепнување, и тоа: 
на лице кое врши летачка служба во единиците 
заклучно со авио-бригада, на наставник и инспек« 
тор по летање и на лице кое ги врши работите од 
член 369 точ. 5 до 7 на овој закон." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На активно воено лице кому му е одобрено 

отсуство за закрепнување според одредбата од 
став 1, односно став 2 од овој член, не му припаѓа 
зголемен годишен одмор според одредбата од член 
367 став 3 од овој закон." 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се ме-
нува и гласи: 

„Платено отсуство за закрепнување се одобрува 
најрано по шест месеци поминати на должноста, 
односно на работите од став 1 на овој член." 

Член 59 
Во член 389 зборовите: „ранг на командант на 

полк или повисок ранг" се заменуваат со зборовите: 
„од член 496 на овој закон". 

Член 60 
Во член 392 став 1 зборовите: „и став 2 точка V4 

се заменуваат со зборовите: „и став 2 точ. 1, 2 и 4". 

Член 61 
Член 393 се менува и гласи: 
„Се овластува сојузниот секретар да донесе по-

блиски прописи: за зголемување на годишниот од-
мор на активните воени лица според одредбата од 
член 367 став 3 од овој закон; за условите кога, во 
смисла на чл. 369 и 379 на овој закон, се смета дека 
активното воено лице врши летачка и падобранска 
служба, односно служба на граница или дека е ка-
чено на подморница, дека врши должност на нур-
кач или на поморски диверзант, дека е изложено на 
дејство на зрачење или на хемиски материи штетни 
за здравјето; за времето и начинот на користење на 
годишниот одмор на активните воени лица и на 
редовното отсуство на војниците, како и поблиски 
прописи за другите отсуства предвидени со опој за-
кон и да го определи износот на надоместот за 
користење на годишниот одмор на активните воени 
лица во границите на средствата одобрени во фи-
нансискиот план на Сојузниот секретаријат за на* 
родна одбрана." 

Член 62 
Во член 394 став 2 се менува и гласи: 
„На активно воено лице може да му престане 

службата: 
1) кога ќе наполни 40 (маж) односно 35 (жена) 

години пензиски стаж; 
2) кога ќе ги наполни годините на возраст про-

пишани во член 396 од овој закон, ако тоа го бараат 
потребите на службата; 

3) поради преминување на работа надвор од 
ЈНА на-барање од друг државен орган, организа-
ција на здружен труд, односно друга организација 
или заедница, ако тоа го дозволуваат .цртребите да 
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службата и ако активното воено лице се согласи 
со тоа; 

4) ако е избрано, именувано, односно поставено 
на самоуправна, јавна или друга функција, надвор 
од вооружените сили и ако даде согласност да ја 
врши таа функција." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на точка 2 став 2 

до овој член, сојузниот секретар може да одлучи да 
му престане службата на активното воено лине кое 
не ги наполнило годините возраст пропишани во 
член 396 на овој закон, а ја исполнило обврската за 
служење во ЈНА во врска со школувањето, стипен-
дирањето или специјализацијата, ако тоа го бараат 
потребите на службата и ако лицето се согласи 
со тоа." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 6, по 

зборовите: „престане службата" се додаваат зборо-
вите: „според одредбата на точка 3 став 1 од овој 
.член". 

Член 63 
Во член 396 став 3 наместо: „(294)" треба д^ 

стои: „(член 294)", а потоа се додаваат зборовите: 
„или во текот на постапката за престанување на 
службата". 

Член 64 
Во член 397 став 1 зборовите: „член 294 

ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „член 294 
став 1". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Служба не може да му престане според од-

редбата на член 394 став 2 точка 2 од овој закон 
на активно воено лице кое има 30 (маж), односно 
25 (жена) години пензиски стаж ако не стекнало 
право на пензија или на паричен надомест." 

Член 65 
Во член 399 став 4 зборовите: „став 2 точка 2" 

се заменуваат со зборовите: „став 2 точ. 3 и 4", а по 
зборовите: „писмената согласност" се додаваат за-
пирка и зборовите: „односно од денот на избор или 
на именувањето". 

Член бб 
Во член 401 став 2 зборовите: „став 2 точка 1 

и став 3" се заменуваат со зборовите: „став 2 точ. 1 
и 2 и ст. 3 и 4". 

Во став 4 зборовите: „став 2 точка 2" се заме-
нуваат со зборовите: „став 2 точ. 3 и 4", 

Член 67 
Во член 402 став 1 зборот: „резрешувањето" се 

заменува со; „разрешувањето." 

Член 68 
Во член 403 зборовите: „во член 394 став 2 

точка 1" се заменуваат со зборовите: „во член 394 
став 2 точ. 1 и 2", а зборовите: „во член 294 ст. 1 
и 2" — со зборовите: „во член 294 став 1"; 

Член 69 
Член 404 се менува и гласи: 
„Лицето кое ги наполнило годините на -возраст 

од член 396 на овој закон, на кое му престанала 
активната воена служба според одредбите на член 
394 ciaB 1 точ. 2 и 3 и став 2 точка 2 од овој закон, 
како и лицето кому таа служба му престанала спо-
ред одредбата на член 394 став 3 од овој закон, има 
право на месечен паричен надомест поради преста-
нување на службата по потреба на службата (во 
натамошниот текст: паричен надомест), ако во мо-
ментот на престанувањето на активната воена служ-
ба нема 40 (маж) односно, 35 (жена) години пензиски 
стаж, а во активна веона служба поминало најмалку 
25 години. 

Лице на кое му престанала активната воена 
служба според одредбите на член 394 став 1 точка 3 
и став 4 на овој закон, со негова согласност пред 
наполнетите години на возраст од член 396 од овој 
закон, има право на паричен надомест ако до де-
нот на престанувањето на активната воена служба 
поминало во ЈНА најмалку 25 години и ако има 
најмалку 30 години пензиски стаж." 

Член 70 
Во член 405 став 1 по зборовите: „споменица 

1941" се додаваат зборовите: „и на лице одлику-
вано со, Орден на народен xepoj". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
)ГПо исклучок од одредбата од став 1 на овој 

член, на лицето на кое му престанала активна воена 
служба, според одредбата на член 394 став 3 од овој 
закон, височината на паричниот надомест му се оп-
ределува според годините на пензискиот стаж ост-
варен до денот на престанувањето на активната 
воена служба, на начин на кој се определува висо-
чината на старосната пензија според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници". 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
По досегашниот став 4, кој станува став 5, се 

додава нов став 6, кој гласи: 
„Ако просечните животни трошоци почувстви-

телно пораснат во првата половина на календарската 
година, паричниот надомест определен според ст. 3 и 
4 на овој член може по 30 јуни да се усогласи со 
движењето на просечните животни трошоци во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
на начин што ќе го пропише сојузниот секретар, 
имајќи предвид како, во врска со тој пораст на 
животните трошоци, се усогласуваат пензиите на 
воените осигуреници." 

Члвр 71 
Во член 408 зборовите: „и стажот на осигуру-

вање" се бришат, а зборот: „сметаат" се заменувате 
со зборот: „смета". 

Член 72 
Член 409 се менува и гласи: 
„На корисник на надоместот не му припаѓа па-

ричен надомест кога ќе се вработи или кога само-
стојно врши професионална дејност, односно само-
стојна дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани, по основа на која е пензиски оси-
гурен, како и за време на воена вежба во вооруже-
ните сили ако за тоа време му припаѓа надомест, 
односно плата според прописите за надоместот, од-
носно за платата за време на воена вежба." 

Член 73 
Член 410 се брише. 

Член 74 
Во член 411 зборовите: „или строг затвор" се 

бришат. 

Член 75 
Во член 417 став 1 зборовите: „според член 391 

став 1 точка 3 на овој закон, а е ставено на распо-
лагање според член 294 став 3 на овој закон" се за-
менуваат со зборовите: „според одредбата на член 
394 став 4 од овој закон". 

Член 76 
Членот 423 се менува и гласи: 
„Со конкурс се пополнуваат работните места 

предвидени за граѓански лица на раководни дол-
жности за кои се бара висока стручна подготовка, 
освен во случајот од член 430 на овој закону 



Петок, 3 февруари 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 7 

и 
Член 77 

Во член 431 став 1 точка 5, на крајот, точ-
ката се заменува со точка и запирка и се додава 
нова точка 6, која гласи: 

„6) ако се прима на стажирање, на специја-
лизација или на усовршување, под условите утвр-
дени со закон." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На граѓанско лице примено во служба на оп-

ределено време заради вршење работи во стран-
ство и на граѓанско лице примено во служба на 
определено време заради замена на привремено от-
сутно граѓанско лице или на активно воено лице 
упатено на работа во странство, му престанува 
службата во ЈНА со денот на завршувањето на 
работата во странство, односно со денот на враќа-
њето на отсутното лице од работа во странство, со 
тоа што службата на определено време во овие 
случаи не може да трае подолго од четири години". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 78 
Член 432 се менува и гласи: 
„Под еднакви услови првенство при изборот за 

прием во служба има брачниот другар на активното 
воено лице и на граѓанското лице преместено по 
потреба на службата кому што поради тоа пре-
местување му престанува вработувањето, кандидатот 
чијшто прием во служба не бара зголемување на 
расходите на воената единица, односно на воената 
установа поради патни и друга трошоци или надо-
мест поради одвоен живот, а потоа кандидатот кој 
е резервен помлад офицер, офицер или воен служ-
беник, а не е уживател на пензија или корисник 
на надомест." 

Член 79 
Во член 437 став 4 по зборовите: „донесена по 

жалба", се додаваат зборовите: „како и против 
првостепена одлука против која не може да се из-
јави жалба". 

Во став 5 зборовите: „по жалба" се бришат. 

Член 80 
Во член 439 ст. 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, 

кој гласи: 
„Одредбите на член 52 од овој закон за извр-

шување на наредбите на воените лица се приме-
нуваат и врз граѓанските лица." 

Член 81 
Во член 447 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Со пропис на сојузниот секретар можат да се 

воведуваат и други звања според природата на ра-
ботите што граѓанските лице ги вршат во ЈНА." 

Член 82 
Член 450 се брише. 

Член 83 
Во член 453 став 4 по зборовите: „чл. 366" се 

Додаваат зборовите: „367 став 3, член". 

Член 84 
Во член 456 став 3 се менува и гласи; 
„Рамковните износи за определување на плата-

ва од став 2 на овој член се утврдуваат така што 
основната плата на граѓанското лице со додатоците 
што му припаѓаат, освен додатокот што се определу-
ва според условите на работата во ЈНА, да биде во 
согласност со личните доходи на работниците од 
иста стручност кои работат на соодветни работи во 
организациите на здружен труд, во местото во кое 
• воената единица, односно воената установа*" 

Член 85 
Член 457 се менува и гласи: 
„Додатоците му се определуваат на граѓанско-

то лице според условите на работата во ЈНА, усло-
вите на работата на работното место и по основ на 
минатиот труд." 

Член 86 
Во член 463 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„За часови на ноќно работно време, работа 

подолга од полното работно време и работа во де-
нови на празници, на граѓанското лице платата му 
се зголемува според мерилата и на начин на кој 
по овие основи се врши распределба на средствата 
за лични доходи и други примања на работниците 
во сојузните органи на управата. 

На граѓанското лице не му припаѓа плата за 
работа подолга од полното работно време и за ра-
бота во денови на празници ако таа работа е наре-
дена поради несреќа (пожар, поплава, земјотрес и 
др.) што ќе и се случи или непосредно и се зака-* 
нува на воената единица, односно на воената уста-« 
нова во која е на служба или поради приправно-
ста на таа воена единица односно воена установа." 

Член 87 
Во член 471 став 1 точка 3, на крајот, се дода-

ваат зборовите: „или ако не се јави на конкурс за 
повторен избор на работното место на кое се нао-
ѓало до тогаш;". 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) кога ќе ги исполни условите за лична пен-

зија;". 

Член. 88 
Во член 480 по став 4 се додава нов став 5, коЈ 

гласи: 
„Во случај на смрт на граѓанското лице, испрат-

нината што би му се исплатила според одредбите 
од став 4 на овој член му се исплатува на неговото 
семејство ако никој од членовите на семејството 
нема право на еднократна парична помош." 

Член 89 
Член 483 се менува и гласи: 
„Врз граѓанските лица се применуваат следни-

те одредби од овој закон што се однесуваат на во-
ените лица: 

1) за состанокот на воената единица односно! 
воената установа (чл. 49 до 51); 

2) за поплаките и другите поднесоци (чл. 56 до 
59 и член 60 ст. 2 и 3); 

3) за чувањето на државна, воена, службена И 
деловна тајна (член 61); 

4) за патувањето во странство, за примањето 
на странско одликување и за зачленувањето во 
странско здружение (член бб став 1 и член 67); 

5) за одликувањата и пофалбите (чл. 130 и 132); 
6) за еднократната парична помош и за другите 

права во врска со оштетување на организмот или 
со смртта на активното воено лице (член 145 ст. 1 
до 4, член 146 став 1 и чл. 147 до 152); 

7) за правото на членовите на семејството на 
умреното активно воено лице, односно за правото 
на активното воено лице во случај на смрт на член 
од потесното семејство, на надомест на трошоците 
за превоз на посмртните останки до местото на пог-
ребот, ако граѓанското лице е преместено по потре-
ба на службата (член 157); 

8) за наградите (чл. 332 и 333); 
9) за надоместите на патните и други трошоци 

»а активните воени лица (чл* 340 до 346 и чл. 349 
и 350) освен за надоместот на селидбените трошоци 
за селидба до местото во кое сака да се настани по 
останувањето на службата во ЈНД ако граѓана 
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окото лице во местото во кое му престанало служ-
бата во ЈНА не било- преместено по потреба на 
службата; 

10) за правото на бесплатно сместување кога 
привремено престојува во воената единица, односно 
воената установа, ако на граѓанското лице по овој 
основ не му се зголемува платата и за правото на 
бесплатен оброк храна за време на вршењето на 
службата даја предизвикува зголемени физички 
Или психички напори (член 352 ст. 3 и 4 ); 

11) за дисциплинската одговорност на активни-
те воени лица (чл. 160 до 163, член 164 став 2, чл. 
165 и 168, чл. 170 до 172, чл. 174 до 176, чл. 178 до 182, 
Чл. 185 и 186, чл. 188 до 198, чл. 199 и 200 и член 503), 
со тоа: што на граѓанските лица за дисциплински 
престапи можат да им се изрекуваат следните дис-
циплински казни: укор. строг укор, распоред на дру-
to работно место што ќ одговара на стручната под-
готовка на граѓанското лице, намалување на месеч-
ната плата за 5% до 10°/о во траењето од еден до 12 
месеци или отпуштање од службата во ЈНА; што 
бранител на обвинетото граѓанско лице пред воени-

" От дисциплински суд може да биде и граѓанско ли-
це; што одредбите на член 173 од овој закон со-
образно се применуваат во поглед на граѓанското 
Лице на кое му престанала службата поради каз-
ната отпуштање од служба во ЈНА и што управен 
$пор не може да се води против пресуда на Вишиот 
воен дисциплински суд ако е изречена дисциплин-
ската казна: укор, строг укор, распоред на друго 
работно место што п одговара на стручната под-
готовка на граѓанското лице или намалување на ме-
сечната плата; 

12) за одговорноста за стопански престапи (чл. 
220а); 

13) за материјалната одговорност (чл. 221 до 
237); 

14) за отстранувањето од должноста (чл. 296 до 
298). 

Одредбите на подзаконските прописи донесени 
за спроведувањето на одредбите на став 1 од овој 
член, сообразно се применуваат и врз граѓанските 
лица." 

Член 90 
По член 497 се додава нов член 497а, кој гла-

си: 
„За жалбата во управните работи против ре-

шението на старешината од чл. 496 и 497 на овој 
закон решава старешината на воената единица, од-
носно на воената установа непосредно претпоставен 
на старешината што го донел првостепеното ре-
шение." 

Член 91 
Во член 504 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Воените службеници од став $ на овој член кои 

поради ограничениот број места определени со фор-
мацијата за пополнување со активни воени служ-
беници не можат да се поставаат во рамките на 
службата на која ќ припаѓаат, по исклучок од од-
редбите на член 268 став 1 од овој закон, можат да 
се поставаат во рамките на друга служба ако за 
такво поставување дадат согласност." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 92 
Во член 508 став 2 зборовите? „кој е произве-

ден во чин на офицер по положениот испит за чин 
на активен потпоручник" се заменуваат со зборо-
вите: „кој има средна стручна подготовка." 

Член 93 
Во член 520, по став 2 се додава нов став 3, ко! 

*ласи; 

„По исклучок од одредбата на став 1 од ово} 
член, траењето на обрвската за останување на 
служба во ЈНА на активните воени лица и на пи-
томците што се школувале во воените школи за пи-
лоти, се определува според одредбите на член 306 
став 4 од овој закон." 

Член 94 
Питомецот на школа за активни офицери кој 

до денот на влегувањето во сила на. овој закон стек-
нал чин постар водник го задржува тој чин под ус-
ловите пропишани со сојузен закон. 

Член 95 
Одредбите од чл. 9, 11, 13 и 16 на овој заке!* 

за продолжување на времето во чиновите: постар 
водник, постар водник I класа, капетан и мајор од-
носно во класите на воени службеници: VII, VI, 
V и III, заради унапредување во повисок чин, одно-
сно класа, ќе се применат врз активните помлади 
офицери и врз активните офицери, односно врз 
активните воени службеници кои во тие чинови, 
односно класи ќе се затечат на 1 јануари 1981 го-
дина или по тој ден ќе стекнат некој од тие чино-
ви, односно класи. 

Член 96 
Активното воено лице што до денот на влегува-

њето во сила на овој закон е ставено на располагање 
според одредбите на член 249 ст. 2 до 4 од Законот 
за службата во вооружените сили, останува на ра-
сполагање додека не ќе му се регулира состојбата 
во службата на друг начин пропишан со тој закон, 
односно додека не ќе истече времето пропишано во 
член 295 од тој закон. 

Активното воено лице од став 1 на овој член на 
кое ќе му престане службата според одредбата на 
член 394 став 1 точка 3 од Законот за службата во 
вооружените сили стекнува право на паричен на-
домест, односно право на оспособување за друга 
служба, под условите што важеле до денот, на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 97 
По исклучок од одредбата на член 72 од овој 

закон, корисникот на надомест што на денот на 
влегувањето во сила на овој закон бил вработен или 
рршел професионална дејност, односно самостојна 
дејност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани, по основа на која е пензиски осигурен, има 
право на паричен надомест во износ што му припа-
ѓал според одредбите на член 410 од Законот за 
службата во вооружените сили, додека му трае тоа; 
вработување, односно додека ја врши таа дејност. 

Член 98 
Одредбите на член 70 став 2 од ОВОЈ закон не 

се однесуваат на корисникот на паричен надомест 
кому му престанала активната воена служба според 
одредбата на член 394 став 3 од Законот за служ-
бата во вооружените сили и кој го остварил право-
то на паричен надомест под условите што важеле 
до денот на влегувањето во сила ца овој закон. 

Член 99 
Во член 2 и 16, член 19 став 1 и Член 33 став I 

»боровите: „југословенски! државјани" односно „ју<* 
гословенски државјанин", се заменуваат со зборов 
вите: „државјани на СФРЈ" односно „државјанин 
на СФРЈ", а во чл. 14 и 15 и член 246 став 1 точка 
1 зборовите: „југословенско државјанство" односну 
„југословенското државјанство" ре заменуваат со 
зборовите: „државјанство на СФРЈ" односно „ДЕН 
жавјанството на СФРЈ". : )\ 

Во член 14 став 1, член 330 став Т, член 331 ЗД ј 
(, 8 и зл ен 407 став 2 и во з д т зборот? 
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гославија* се заменува со зборовите: „Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија". 

Досегашните чл. 99 и 100 стануваат чл. 100 и 101* 

Член 100 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
утврди пречистениот текст на Законот за службата 
во вооружените сили. 

Член 101 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

77. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТ-
ПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја iia Законот за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 31 јануари 1978 година. 

1 ПР бр. 673 
31 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

! Член 1 
Во Законот за избор и отповик на делегати во 

Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/74) во член 8 став 2 зборот: „осум" 
ре заменува со зборот: „десет". 

Член 2 
' Во член 10 став 1 се заменува со два нови става, 
Кои гласат: 

„Функционерот во сојузен орган кој го избира, 
Именува или поставува Собранието на СФРЈ, Прет-
седателството на СФРЈ, Претседателот на републи* 
ката, Сојузниот извршен совет или Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ, не може, во исто 
време да биде и делегат во Сојузниот собор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
Ѕлен, воениот старешина кој го поставува Претседа-

телот на Републиката, како врховен командант на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, може да биде избиран 
за делегат во Сојузниот собор ако не врши функција 
потсекретар или помошник на сојузниот секретар за 
народна одбрана". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Член 13 се менува и гласи: 
„На делегатот во Сојузниот собор му престанува 

мандатот пред истекот на времето за кое е избиран: 
1) ако во рок од шеесет дена од денот на преста-

нувањето на функцијата член на делегација не би«« 
де избран во друга делегација во истата република, 
односно автономна покраина; 

2) ако со правосилна судска одлука биде лишеа 
од деловна способност; 

3) ако со правосилна судска одлука биде осуден 
на казната затвор во траење подолго од шест ме-
сеци или на друга потешка казна, или ако со пра-
восилна судска одлука биде прогласен ца виновен 
за кривично дело против основите на социјалистич-
кото самоуправно општествено уредување и безбед-
носта на СФРЈ или против -човечноста и меѓународ-
ното право, или за кое и да е друго кривично дело 
што го прави неподобен за вршење на таа функција; 

4) ако биде отповикан; 
5) ако поднесе оставка; 
6) ако настапи случај на неспојливост на функ-

цијата делегат со функција од член 10 на овој за-
кон. 

За престанувањето на мандатот на делегатот по-
ради неподобност за вршење на функцијата делегат 
во Сојузниот собор во смисла на одредбата на точ-
ка 3) став 1 од овој член — одлучува Сојузниот со-
бор. 

За престанувањето на функцијата член на де-
легација на делегат во Сојузниот собор, делегацијата 
е должна во рок од осум дена да ја извести општин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

Член 4 
Во член 19 став 2 се менува и гласи: 
„Работите во врска со спроведувањето на избо* 

рите и отповикот на делегати ги вршат, во соглас-
ност со одредбите на овој закон, и републичката, 
покраинската и општинската изборна комисија или 
друг соодветен орган што се формира за спроведу-
вање на изборите и отповикот на делегати во соб-
ранието на републиката, односно во собранието на ав-
тономната покраина и во собранието на општината (во 
натамошниот текст: републичка, покраинска и оп-
штинска изборна комисија)." 

Член 5 
Во член 20 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Членовите на Комисијата и нивните заменици 

се именуваат, по правило, од редот на членовите на 
избраните тела на општествено-политичките органи-' 
з&ции во федерацијата." 

Член 6 
Во член 21 став 1 се брише. 
Во став 2 по зборот:, „Комисијата" се додаваа1® 

зборовите: „за избор и отповик на делегати во Со« 
јузниот собор". 

Член 7 
По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи! 
„Делегацијата на основната самоуправна орга-

низација и заедница, односно на општествено-поли« 
тинка организација во која на делегатот во Сојуз-
ниот собор му престанала функција член на делега-
ција е должна, во рок од осум дена од денот на пра-« 
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станувањето на функцијата член на делегација, да ја 
извести за тоа Комисијата за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор. 

Делегацијата на основната самоуправна органи-
зација и заедница, односно на општествено-политич-
ка организација во која делегатот од став 1 на овој 
член е избран за член на делегацијата е должна во 
рок од осум дена од денот кога е избран делегатот 
за член на делегацијата, да ја извести за тоа Коми-
сијата. ч 

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по узнавањето дека на делегатот му пре-
станала функцијата член на делегација, односно де-
ка е избран за член на друга делегација, да ја из-
вести за тоа Комисијата. 

Комисијата е должна веднаш по узнавањето де-
ка на делегатот му престанала функцијата член на 
делегација да ја извести за тоа конференцијата на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на ре-
публиката односно на автономната покраина.44 

Член 8 
Член 27 се брише. 

Член 9 
Член 28 се менува и гласи: 
„Начинот и постапката за предлагале и утвр-

дување на кандидати за делегати во Сојузниот собор 
се пропишуваат со овој закон и, во согласност со од-
редбите од овој закон, се утврдуваат со правилата 
на Социјалистичкиот срј уз на работниот народ/1 

Член 10 
Во член 29 став 2 се заменува со три нови става, 

кои гласат: 
„Кога на постапката за предлагање и утврдува-

ње на кандидати и претходело одржување на собири 
на работните луѓе во основните самоуправни орга-
низации и заедници, састаноци во општествено-по-
литичките организации или седници на органите на 
управување во основните самоуправни организации 
и заедници на кои се расправало за мерилата за 
предлагање на кандидати и за можните кандидати, 
членовите на делегацијата на кандидациониот со-
станок се известуваат за ставовите и мислењата на 
тие собири, состаноци, односно седници. 

Известувањето од став 2 на овој член го из-
несува претставникот на организацијата на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ односно на 
синдикатот, друга општеетвено-политичка организа-
ција односно орган на управување на основната са-
моуправна организација и заедница. 

Пред преминувањето на предлагање на канди-
дати за делегати, делегацијата расправа за ставови-
те и мислењата изнесени во известувањето од став 
2 на овој член, а потоа се пристапува кон предла-
гање кандидати." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 11 
По член 31 се додава нов член 31а, кој гласи: 
„По завршената постапка за предлагање на кан-

дидати во делегациите, се спроведува постапка за 
утврдзтвање на единствен список на предложените 
кандидати за делегати од територијата на општина 
или на градска односно регионална заедница на оп-
штини. 

Списокот на предложените кандидати од став 
1 на свој член го утврдува кандидационата конфе-
ренција на делегациите во општина или во градска 
односно регионална заедница на општини од редот 
на кандидати кои се правноисправно предложени на 
кандидационите состаноци на делегациите. 

Кандидационата конференција на делегациите 
одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. 

Кандидационата конференција на делегациите ја 
сочинуваат делегираните членови на делегациите на 
основните самоуправни организации и .заедници и 
делегациите на оиштествено-политичките организа-
ции во општина или во градска односно регионална 
заедница на општини. 

Составот и начинот на делегирање членови на 
кандидационата конференција на делегациите по-
блиску се утврдуваат со правилата на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ во републиката 
односно во автономната покраина. 

Со правилата од став 5 на овој член се утврдува 
дали постапката за утврдување на единствен' спи-
сок на предложените кандидати се спроведува за 
територија на општина или на градска, односно ре-
гионална заедница на општини." 

Член 12 
Член 32 се менува и гласи: 
„На состанокот на делегацијата односно канди-

датската конференција на делегациите на кој се 
предлагаат кандидати за делегати се води- записник. 

Записникот содржи: место и време на одржува-
њето на состанокот; назив на основната самоуправ-
на организација или заедница односно општествено-
-политичката организација што ја претставува де-
легацијата односно означување на територијата за 
која е формирана кандидациона конференција на 
делегациите; број на членовите на делегацијата од-
носно кандидационата конференција на делегациите 
и број на присутните членови; имиња на предло-
жените кандидати кои добиле мнозинство гласови; 
датум на раѓањето; занимање; национална припад-
ност на кандидатот и означување на делегацијата 
чиј член е, како и податоци за други околности од 
значење за работата на кандидациониот состанок. 

Ако на кандидациониот состанок е изнесено из-
вестување во смисла на член 29 од овој закон, во 
записникот ќе се внесе и тоа дека делегацијата во-
дела расправа за ставовите и мислењата од тоа из-
вестување. 

По завршувањето на кандидациониот состанок, 
делегацијата односно кандидационата конференција 
на делегациите во општина доставува записник за 
својата работа до општинската изборна комисија, а 
кандидационата конференција на делегациите во 
градска односно регионална заедница на општини 
до републичката односно до покраинската изборна 
комисија." 

Член 13 
Во член 33 став 1 зборовите: „општо избирачко 

право" се заменуваат со зборовите: „право да би-
дат избирани за делегати." 

Став 2 се заменува со четири нови става, кои 
гласат: 

„Откако ќе ги оцени околностите од став 1 на 
овој член, општинската изборна комисија составува 
список на правноисправно предложени кандидати 
во делегациите и го доставува до кандидационата 
конференција на делегатите во општината или во 
градската одиоснр регионалната заедница на оп-
штини. 

Кандидационата конференција на делегациите во 
општина, по завршената постапка за предлагање на 
кандидати доставува записник за својата работа до 
општинската изборна комисија која врши оцена во 
смисла на став 1 на овој член и потоа составува спи-
сок на правноисправно предложени кандидати на 
кандидационата конференција на делегациите, кој го 
доставува до републичката односно до покраинска-
та изборна комисија. 

Ако единствениот список на кандидати се утвр-
дува за територија на градска односно регионална 
заедница на општини, записникот за кандидатс-
киот состанок на кандидационата конференција на 
делегациите во градската односно регионалната заед-
ница на општини се доставува до републичката од-
носно до покраинската изборна комисија. * Ј 
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Во случајот од став 4 на овој член дејствијата 
од став 1 на овој член ги врши републичката односно 
покраинската изборна комисија/' 

Член 14 
Член 34 се менува и гласи: 
„Ако општинската или републичката односно 

покраинската изборна комисија утврди дека по-
стапката за предлагање на кандидати на состанокот 
на делегацијата, односно кандидационата конферен-
ција на делегациите не е спроведена во согласност 
со одредбите на овој закон и со правилата на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ или дека 
предложените кандидати не ги исполнуваат услови-
те предвидени со овој закон, ќе ја поништи со реше-
ние целата кандидациона постапка, односно дел 
од кандидационата постапка и ќе определи дека таа 
постапка во дел или во целост може да се повтори во 
рок од три дена. 

Решението од став 1 на овој член изборната ко-
мисија веднаш го доставува до делегацијата односно 
до кандидационата конференција на делегациите за 
даја постапка на кандидирање одлучувал." 

Член 15 
Во член 35 став 1 по зборовите: „на општин-

ските изборни комисии," се додаваат зборовите: „од-
носно извештаите на кандидационите конференции 
на делегациите во градска односно регионална за-
едница на општини". 

Член 16 
Член 36 се менува и гласи: 
„Кандидационата конференција на Социјали-

стичкиот сојуз на работниот народ на републиката 
односно автономната покраина (во натамошниот 
*екст: Кандидационата конференција) се формира за 
вршење на со овој закон и со правилата на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ определени 
работи за редовни, повторни и дополнителни избо-
ри, како и за отповик на делегатите. 

Членовите на Кандидационата конференција се 
Делегираат за секој изборен период. 

Кандидационата конференција ја сочинуваат 
делегирани членови на кандидационите конферен-
ции на делегациите во општина или во градска од-
носно регионална заедница на општини, како и де-
легирани членови на републичката односно покра-
инската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

Членовите на Кандидационата конференција .се 
делегираат од редот на членовите на кандидациони-
те конференции на делегациите на начин кој обез-
бедува соодветна застапеност на делегациите од те-
риторијата на општина или градска односно регио-
нална заедница на општини, како и од редот на чле-
новите на републичката односно покраинската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ во број кој не може да биде поголем од една 
третина на вкупниот број членови на Кандидацио-
ната конференција. 

Составот и начинот на делегирање членови на 
Кандидационата конференција поблиску се утврду-
ваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ во републиката односно во автономна-
та покраина." 

Член 17 
Во член 41 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Пред да почне утврдувањето на кандидатите за 

^легати до членовите на Кандидационата конфе-
ренција се доставува список на кандидатите што ги 
предложиле кандидационите конференции на деле-
гациите во општина или во градска односно регио-
нална заедница на општини. 

Кандидационата конференција може да распра-
ва и одлучува само за кандидатите што ги предло-
жиле кандидационите конференции на делегации-
те од став 1 на овој член." 

Член 18 
Во член 46 став 1 зборовите: „член 13 став 1 тоЧ. 

1 и 2 на овој закон," се заменуваат со зборовите: 
„член 13 став 1 точ. 2) и 3) на овој закон, како и во 
случај кога на кандидадот ќе му престане функци-
јата член на делегацијата,". 

Во став 2 по зборовите: „ќе се постапи" се дода-* 
ва зборот: „и". 

Член 19 
Во член 55 став 3 зборовите: „делегати на собо-

рот" се заменуваат со зборовите: „делегати во со-
борот". 

Член 20 
Во член 63 став 2 зборовите: „делегатите на' 

секој собор" се заменуваат со зборовите: „делегатите 
во секој собор". 

Член 21 
Во член 68 став 2 зборовите: „на секое собрание" 

се заменуваат со зборовите: „во секое собрание" а 
зборовите: „делегати на собранието" се заменуваат 
со зборовите: „делегати во собранието". 

Член 22 
Во член 72 точка 2) зборот: „првите" се заменува 

со зборот: „редовните". 
Член 23 

Во член 74 став 1 Зборот: „првите" се заменува 
со зборот: „редовните". 

Во став 2 зборовите: „републичката, односно по-* 
краинската кандид ациона конференција" се за« 
менуваат со зборовите: „Кандидационата конфе' 
ренција". 

Член 24 
Во член 76 став 2 зборовите: „на републичкото, 

односно покраинскОто собрание" се заменуваат со* 
зборовите: „од собранието на републиката односни 
од собранието на автономната покраина." 

Член 25 
Во член 78 став 1 зборовите: „републичката, 

односно покраинската кандидациона конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ" се 
заменуваат со зборовите: „Кандидационата конфе-
ренција". 

Во став 2 се бришат зборовите: „По исклучок," 
зборот: „ако" се заменува со зборот: „Ако", а збо-
ровите: „републичката, односно покраинската кан-
дидациона конференција" се заменуваат со зборо* 
вите: „Кандидационата конференција". 

Член 26 
Во член 80 став 2 се менува и гласи: 
„При утврдувањето на предлогот за отповик 

на делегати, делегациите се должни да ги зема* 
предвид и иницијативите за отповик на делегатите 
кои ги поднеле работните луѓе на собирите во ос-
новните самоуправни организации и заедници, на 
седниците на органите на управување, како и на 
состаноците на општествено-политичките органи* 
зации." 

Член 27 
Во член 92 став 1 по зборовите: „предложено 

за" се додаваат зборовите: „кандидат за". 
Во став 3 зборовите: „надлежниот општински 

суд" се заменуваат со зборовите: „судот определен 
со закон на републиката, односно на автономната 
покраина,". 
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Во став 4 зборот: „Општинскиот" се брише, а 
зборот: „суд" се заменува со зборот: „Судот". 

Член 28 
Во член 93 став 1 зборовите: „кандидационата 

конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на републиката, односно на авто-
номната покраина" се заменуваат со зборовите: 
„Кандидационата конференција", а зборовите: „ре-
публичката, односно покраинската кандидациона 
конференција" се заменуваат со зборовите: „Канди-
дационата конференција". 

Во став 3 зборовите: „до врховниот суд на ре-
публиката, односно до врховниот суд на автоном-
ната покраина" се заменуваат со зборовите: „до 
судот определен со закон на републиката односно 
ва автономната покраина". 

Став 4 се менува и гласи: 
„Судот одлучува за жалбата во рок од чети-

риесет и осум часа од приемот." 

Член 29 
Во член 94 став 1 зборовите: „делегат на собо-

рот" се заменуваат со зборовите: „делегат во со-
борот", а зборовите: „републичката односно на по-
краинската кандидациона конференција", се заме-
нуваат со зборовите: „Кандидационата конферен-
ција". 

Во став 3 зборовите: „до врховниот суд на ре-
публиката односно до врховниот суд на автоном-
ната покраина", се заменуваат со зборовите: „до 
судот определен со закон на републиката односно 
на автономната покраина,". 

Став 4 се менува и гласи: 
„Судот одлучува .за жалбата во рок од чети-

риесет и осум часа од приемот." 

Член 30 
Член 95 се менува и гласи: 
„Против решението на општинската, републич-

ката односно покраинската изборна комисија, до-
несено во смисла на член 34 од овој закон, жалба 
може да изјави член на делегацијата во која е пред-
ложен кандидатот односно кандидационата конфе-
ренција на делегациите што ја водела постапката за 
кандидирање, како и лице кое во таа постапка е 
предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум 
часа од предавањето на решението на делегацијата 
односно на кандидационата конференција на делега-
циите. 

За жалбата одлучува судот определен со за-
кон на републиката односно на автономната покра-
ина, во рок од четириисет и осум часа од приемот." 

Член 31 
Во член 96 став 1 зборовите: „републичката, 

односно покраинската кандидациона конференција" 
се заменуваат со зборовите: „Кандидационата кон-
ференција", а зборовите: „кандидационата конфе-
ренција" се заменуваат со зборовите: „Кандидаци-
оната конференција". 

Став 2 се менува и гласи: 
„За жалбата одлучува судот определен со за-

кон на републиката односно на автономната по-
краина, во рок од четириесет и осум часа од при-
емот." 

Член 32 
Во член 97 став 1 зборовите: „делегат на собо-

рот" се заменуваат со зборовите: .„делегат во со-
борот", а зборовите: „секој делегат" се заменуваат 
со зборовите: „секој кандидат за делегат". 

Став 2 се менува и гласи: 
„За жалбата одлучува судот определен со за-

кон на републиката односно на автономната по-

краина, во рок од четириесет и осум часа од при-* 
емот." 

Член 33 
Во член 98 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„Против решението подносителот на пригово-

рот може да изјави жалба до судот определен со 
закон на републиката, односно на автономната по-
краина, во рок од три дена од денот на приемот/* 

„Судот одлучува за жалбата во рок од »гри де«-
на од денот на приемот." 

Член 34 
Во член 99 во точ. 1) и 5) зборовите: „делегат 

на соборот" се заменуваат со зборовите: „делегат 
во соборот", а во точка 3) зборовите: „делегат на 
соборот" се заменуваат со зборовите: „делегат во 
соборот". 

Точка 4) се менува и гласи: 
„4) тој што со намера да го оневозможи или 

отежне одржувањето на изборот или отповикот на 
делегатите во Сојузниот собор, односно утврдува-
њето на резултатите на изборот или отповикот, ќе 
уништи, прикрие, оштети, или одземе некоја ис-
права за изборот или за отповикот, или некаков 
предмет што служи за избор или за отповик;". 

Член 35 
Во член 41 ст. 3 и 5, член 42 став 1, чл. 43 и 

44, член 46 став 1 и член 61 зборовите: „кандида-
ционата конференција" се заменуваат со зборови-
те: „Кандидационата конференција". 

Во член 58 став 2 точка 3) зборовите: „канди-
дационата конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на републиката, односно 
аутономната покраина" се заменуваат со зборовите: 
„Кандидационата конференција". 

Во чл. 37 до 40, чл. 47 и 48, член 51 ст. 1 и % 
чл. 52 и 57, член 82 став 1, чл. 83 и 84, зборовите: 
„републичката, односно покраинската кандидацио-
на конференција" се заменуваат со зборовите: 
„Кандидационата конференција". 

Во член 85 и член 86 став 1 зборовите: „во ре-
публичката, односно во покраинската кандидацио-
на конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ" се заменуваат со зборовите: „во 
Кандидационата конференција". 

Член 36 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утвр-
ди пречистениот текст на Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

78. 
.Врз основа на член 36 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78), Законодавио-
-правната комисија на Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ, на 55-та седница од 31 јануари 1978 го-
дина, го утврди пречистениот текст на Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 
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Пречистениот текст на Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија ги опфаќа: Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/74) и Законот за 
измени и дополненија на Законот за избор-и отпо-
вик на делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78), во кои 
е означен денот на влегувањето во сила на тие 
закони. 

АС бр. 575/12 
31 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, 

проф. д-р Миодраг Зечевић е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пречистен текст) 
Г л а в а I 

Основни одредби 

Член 1 
Избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 

на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се врши на начин и по постап-
ка пропишани со овој закон. 

Член 2 
Во Сојузниот собор се избираат по триесет де-

легати на самоуправните организации и заедници и 
на општествено-политичките организации од секоја 
република, односно по дваесет делегати од секоја 
автономна покраина. 

Член 3 
Делегатот во Сојузниот собор истовремено не 

може да биде и делегат во Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Член 4 
Секоја четврта година се избираат сите делега-

ти во Сојузниот собор. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде избран за делегат во Сојузниот собор. 
На дополнителниот избор делегат во Сојузниот 

собор се избира на време до истекот на мандатот на 
делегатот чиј мандат престанал, и по истекот на тој 
мандат може уште двапати едноподруго да биде из-
биран за делегат односно само уште еднаш ако ман-
датот по дополнителниот избор му траел над две 
години. • 

Член 5 
Право да учествуваат во постапката за канди-

дирање делегати во Сојузниот собор имаат работни-
те луѓе и граѓаните во основните самоуправни орга-
низации и заедници и во општествено-политичкита 
организации здружени во Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ. 

Кандидати за делегати во Сојузниот собор пред-
лагаат делегациите на основните самоуправни орга-

низации и заедници и на општествено-политичките 
организации во рамките на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ. 

За делегат во Сојузниот собор може да биде из-
биран член на делегација на основна самоуправна 
организација и заедница, односно на делегација на 
општествено-политичка организација, кој наполнил 
осумнаесет години возраст. 

Член б 
Носител и организатор на општествено-полити« 

чката активност во изборите за делегати во Сојуз« 
ниот собор е Социјалистичкиот сојуз на работниов 
народ, во своите организации, односно во организам 
циите на синдикатите. 

Организациите на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ и организациите на синдикатите, 
во соработка со другите општествено-политички ор-ч 
ганизации, организираат и спроведуваат таква де* 
мократска кандидациона постапка која на работни-! 
те луѓе и граѓаните им овозможува слободно да ја 
изразат својата волја во предлагањето и утврдува* 
љето на кандидати за делегати во Сојузниот собор 
и да обезбедат соодветен социјален, национален и 
друг состав на тие кандидати. 

Член 7 
Изборите за делегати во Сојузниот собор ги рас* 

пишува претседателот на Собранието на СФРЈ. 
Изборите за делегати во Сојузниот собор мораат 

да се одржат најдоцна на петнаесет дена пред исте-* 
кот на изборниот период на делегатите на кои и&С 
истекува мандатот. 

Од денот на распишувањето на изборите до де* 
нот на изборот на делегати во Сојузниот собор не 
може да помине помалку од еден ниту повеќе од 
два месеца. 

Во случај на распуштање на Сојузниот собор, 
избори мораат да се распишат во рок од петнаесет 
дена од денот на распуштањето, а да се одржат во 
рок од два месеца од денот на распишувањето на 
изборите. 

Член 8 
Изборите за делегати во Сојузниот собор се вр-

шат, во правило, истиот ден во сите републики и 
автономни покраини. 

По исклучок, ако тоа го бараат особени причи-
ни, со актот за распишување избори може да се 
определи изборите во одделни републики, односна 
автономни покраини да се вршат во разни денови/ 
но не во време подолго од десет дена. 

Член 9 
Сојузниот собор се состанува на првата седница 

најдоцна до истекот на мандатот на делегатите чиј 
мандат истекува. 

Првата седница на Сојузниот собор ја свикува 
претседателот на Собранието на СФРЈ од поранеш-
ното свикување. 

На првата седница на Сојузниот собор се вриг4 
верификација на мандатот на делегатите. 

Со денот на верификацијата на мандатот на но* 
воизбранкгге делегати во Сојузниот собор, им пре* 
станува функцијата на делегатите чиј мандат ис* 
текува. 

Член 10 
Функционерот во сојузен орган што го избира, 

именува или поставува Собранието на СФРЈ, Прет-
седателе! вото на СФРЈ, Претседателот на Репуб-* 
ликата, Сојузчиот извршен совет или Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ, не може во иста 
време да биде и делегат во Сојузниот собор. 

Ца исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, воениот старешина што го поставува Претсе-
дателот на Републиката, како врховен командант на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
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Република Југославија, може да биде избиран за 
делегат во Сојузниот собор ако не врши функција 
на потсекретар или помошник на сојузниот секре-
тар за народна одбрана. 

На лицето од став 1 на овој член што ќе биде 
избрано за делегат во Сојузниот собор му престану-
ва функцијата кога мандатот ќе му биде верифи-
циран. 

Член И 
Изборот на делегати во Сојузниот собор се врши 

во републиката, односно во автономната покраина 
врз основа на листата на кандидати која, врз осно-
ва на одредбите од овој закон и правилата на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, ја утвр-
дува кандидационата конференција на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на републиката, 
односно на автономната покраина. 

Составот и начинот на работата на кандидаци-
оната конференција се утврдува со овој закон и со 
правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ. 

Член 12 
Делегатите во Сојузниот собор ги избира ЕТ, НА 

заеднички седници на сите собори, собранијата на 
општините од територијата на републиката, односно 
на автономната покраина. 

За делегат во Сојузниот собор е избран канди-
датот кој добил мнозинство определено со оној за-
кон. 

Член 13 
На делегатот во Сојузниот собор му престанува 

мандатот пред истекот на времето за кое е избиран: 
1) ако во рок од шеесет дена од денот на преста-

нувањето на функцијата член на делегација не биде 
избран во друга делегација во истата република, од-
носно автономна покраина; 

2) ако со правосилна судска одлука биде лишен 
од деловна способност; 

3) ако со правосилна судска одлука биде осу-
ден на казната затвор во траење подолго од шест 
месеци или на друга потешка казна, или ако со пра-
восилна судска одлука биде прогласен за виновен за 
кривично дело против основите на социјалистичкото 
самоуправно општествено уредување и безбедноста 
на СФРЈ ипа против човечноста и меѓународното 
право, или за кое и да е друго кривично дело што 
го прави неподобен за вршење на таа функција; 

4) ако биде отповикан; 
5) ако поднесе оставка; 
6) ако настапи случај на неспојливост на функ-

цијата делегат со функцијата од член 10 на овој 
закон. 

За престанувањето на мандатот на делегатот по-
ради неподобност за вршење на функцијата делегат 
ио Сојузниот собор во смисла на одредбата на точка 
3) став 1 од овој член — одлучува Сојузниот собор. 

За престанувањето на функцијата член на де-
легација на делегат во Сојузниот собор, делегаци-
јата е должна во рок од осум дена да ја извести 
општинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

Член 14 
Делегат во Сојузниот собор може да биде отпо-

викан под услови и на начѕш утврдени со ОБОЈ за-
кон. 

Член 15 
Избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 

£ршат делегатите на сите собранија на општините 
од територијата на републиката, односно на авто-
номната покраина, со трајно гласање. 

Гласањето се врши лично. 
Член 16 

Загарантирана е слободата на определувањето и 
тајноста на гласањето. 

Ниеден државен орган или службено лице не 
може делегатот во собранието на општината да го 

повика на одговорност за гласање на изборите, ниту; 
од него да бара да каже за кого гласал или зошто 
не гласал, односно дали гласал за или против отпо-. 
викот. 

Одредбата на став 2 од овој член се применува 
и во постапката за кандидирање кога за соодветни«« 
от дел на таа постапка е пропишано тајно гласање. 

Член 17 
Изборите за делегати во Сојузниот собор и гла-

сањето за нивниот отповик ги спроведуваат изборни 
комисии. 

Изборните комисии се независни во својата ра-
бота и работат врз основа на одредбите од ОБОЈ за-
кон и правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ. 

Член 18 
Одредбите на чл. 7, 9 и 10 од овој закон се при-

менуваат сообразно и врз Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ, односно врз 
изборот на делегати во тој собор. 

Г л а в а II 

Изборни комисии и средства за спроведување на 
изборите 
Член 19 

Орган за спроведување на изборите и отповикот 
на делегати во Сојузниот собор е Комисијата за из-, 
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор. 

Работите во врска со спроведувањето на избо-
рите и отповикот на делегати ги вршат, во соглас-
ност со одредбите на овој закон, и републичката, 
покраинската и општинската изборна комисија или 
друг соодветен орган што се формира за спроведу-
вање на изборите и. отповикот на делегати во собра-
нието на републиката, односно во собранието на ав-
тономната покраина и во собранието на општината 
(во натамошниот текст: републичка, покраинска и 
општинска изборна комисија). 

Член 20 
Комисијата за избор и отповик на делегати во 

Сојузниот собор ја сочинуваат претседател и осум 
членови што ги именува Сојузниот собор. 

На претседателот и на членовите на Комисијата 
им се определуваат заменици. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Комисијата се именуваат од редот на судиите на 
Сојузниот суд. 

Членовите на Комисијата и нивните заменици 
се именуваат, по правило, од редот на членовите на 
избраните тела на општествено-политичките орга-
низации во федерацијата. 

Член 21 
Член на Комисијата за избор и отповик на де-

легати во Сојузниот собор, како и негов заменик, 
не може да биде кандидат за делегат во Сојузниот 
собор, а ако се согласи да се кандидира му преста* 
нува функцијата на член односно на заменик во 
Комисијата. 

Член 22 
Претседателот и членовите на Комисијата за' 

избор и отповик на делегати во Сојузниот собор и 
нивните заменици се именуваат на време од четири 
години. 

Со именувањето на новите членови им преста* 
нува функцијата на поранешните членови на Ко-ч 
мисијата. 

Член 23 
Комисијата за избор и отповик на делегати вОЈ 

Сојузниот собор: 
• 1) се грижи за законито спроведување на избо-

бите и на отповикот на делегати во Сојузниот собор 
и ја следи примената на одредбите на овој закон? ^ 
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2) соработува со републичките, покраинските и 
општинските изборни комисии во постапката за 
спроведување на избори и отповик на делегати во 
Сојузно?, .собор и на нивно барање дава мислење 
во врска, со примена на одредбите од овој закон; 

3) ги утврдува единствените стандарди за избор-
ниот материјал, ги пропишува обрасците за извр-
шување. на овој закон и определува кои изборни 
акти треба да и се доставуваат; 

.4) ги обавува резултатите од изборите за деле-
гати во Сојузниот собор, како и резултатите од гла-
сањето " за • отповикот; 

5) врши и други работи утврдени со овој закон. 
„Член 24 

Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор одлучува за работите од својата 
надлежност со мнозинство гласови на сите членови. 

Член 25 
Делегацијата на основната самоуправна органи-

зација и заедница, односно на општествено-поли-
тинка организација во која на делегатот во Сојуз-
ниот собор му престанала функцијата член на деле-
гација е должна, во рок од осум дена од денот на 
престанувањето на функцијата член на делегација;, 
да ја извести за тоа Комиситата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор. 

Делегацијава на основната самоуправна органи-
зација и заедница, односно на општествено-поли-
тичката организација во која делегатот од став 1 на 
овој член е избран за член на делегацијата е долж-
на, во рок од осум дена од денот кога е избран де-
легатот за член на делегацијата, да ја извести за 
тоа Комисијата. 

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по узнавањето дека на делегатот му престаналч 
функцијата член на делегација, односно дека е из-
бран за член на друга делегација, да ја извести за 
тоа Комисијата. 

Комисијата е должна веднаш по узнавањето*де-
ка на делегатот му престанала функцијата член на 
делегација да ја извести за тоа конференцијата на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на ре-
публиката, односно на автономната покраина. 

Член 26 
Републичката, односно покраинската изборна 

комисијата ја ycoritacyEa работата на општинските 
изборни комисии во спроведувањето на одредбите 
на овој закон и врши други работи утврдени со 
овој закон. 

Член 27 
Средствата за покритие на трошоците за спро-

ведување на изборите и отповикот на делегати во 
Сојузниот собзр се обезбедуваат во буџетот на фе-
дерацијата. 

Средствата за работа на органите за спроведу-
вање на изборите, за изборниот материјал и за дру-
гите материјални трошоци за спроведување на из-
борните дејствија им се обезбедуваат на републи-
ките и автономните покраини според мерилата што 
ги утврдува Комисијата за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор, во договор со републич-
ките и покраинските изборни комисии. 

Републичката, односно покраинската изборна 
комисија им ги распоредува средствата на општин-
ските изборни комисии и го определува начинот на 
користење и контрола на употребата на тие средства. 

Г л а в а III 

Предлагање на кандидати 

Член 28 
Начинот и постапката за предлагање и утврду-

вање на кандидати за делегати во Сојузниот собор 
се пропишуваат со овој закон и, во согласност со од-

редбите од овој закон, се утврдуваат со правилата на 
Социјалистичкиот сојуѕ на работниот народ. 

Член 29 
Кандидати за делегати во Сојузниот собор пред-

лагаат делегациите на основните самоуправни ор-
ганизации и заедници од редот на членовите на де-
легациите на тие организации и заедници и општес-
твено-политичките организации и заедници во рам-
ките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
од редот на своите делегации. 

Кога на постапката за предлагање и утврдува-
ње на кандидати и претходело одржување на соби-
ри на работните луѓе во основните самоуправни ор-
ганизации и заедници, состаноци во општествено-
-политичките организации или седници на органите 
на управување во основните самоуправни органи-
зации и заедници на кси се расправало за мерилата 
за предлагање на кандидати и за можните канди-
дати, членовите на делегацијата на кандидацр.«ониот 
состанок се известуваат за ставовите и мислењата 
на тие собири, состаноци, односно седници. 

Известувањето од став 2 на овој член го изне-
сува претставникот на организацијата на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ односно на 
синдикатот, друга општествено-политичка органи-
зација односно орган на управување на основната 
самоуправна организација и заедница. 

Пред преминувањето на предлагање на канди-
дати за делегати, делегацијата расправа за ставо-
вите и мислењата изнесени во известувањето од 
став 2 на овој член, а потоа се пристапува кон пред-
лагање кандидати. 

Како предложен кандидат за делегат се смета 
кандидатот кој на состанокот на делегацијата добит 
мнозинство гласови на сите членови на делегацијата. 

Член 30 
Со правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-

ботниот народ може да се предвиди дека делега-
циите на основните самоуправни организации и за-
едници, поврзани со работата и со другите заеднич-
ки интереси или со интересите БО општествено-по-
литичката заедница, односно делегациите на опш-
тествено-полигичките организации, можат да држат 
заеднички состаноци за предлагање на кандидати 
за делегати во Сојузниот собор. 

Во случајот од став 1 на овој член се примену-
ваат одоедбите од овој закон за постапката за пред-
лагање кандидати на состаноците на одделни деле-
гации. 

Член 31 
Состаноците на делегациите на кои се утврду-

ваат предлозите на кандидати за делегати се одр-
жуваат најдоцна петнаесет дена од денот на распи-
шувањето на изборите. 

Член 32 
По завршената постапка за предлагање на кан-

дидати во делегациите, се спроведува постапка за 
утврдување на единствен список на предло?кените 
кандидати за делегати од територијата на општина 
или на градска, односно регионална заедница на 
општини. 

Списокот на предложените кандидати од став 1 
на овој член го утврдува кгндидационата конфе-
ренција на делегациите во општина или во градска 
односно регионална заедница на општини од редот 
на кандидатите кои се праѕноиспразно предложени 
на кандидационите состаноцр! на делегациите. 

Кандидационата конференција на делегациите 
одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. 

Кандидационата конференција на делегациите 
Ја сочинуваат делегираните членови на делегациите 
на основните самоуправни организации и заедница 
и делегациите на ошитествено-политичките органи^ 
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зации во општина или во градска односно регионал-
на заедница ра општини. 

Составот и начинот на делегирање членови на 
кандидатската конференција на делегациите поб-
лиску се утзрдуваат со правилата на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ во републиката 
Односно во автономната покраина. 

Со правилата од став 5 на овој член се утвр-
дува дали постапката за утврдување на единствен 
список на предложените кандидати се спроведува 
за територија на општина или на градска, односно 
регионална заедница на општини. 

Член 33 
На состанокот на делегацијата односно канди-

дационата конференција на делегациите на кој се 
предлагаат кандидати за делегати се води записник. 

Записникот содржи: место и време на одржу-
вањето на состанокот; назив на основната самоуп-
равна организација или заедница односно општес-
твено-политичката организација што ја претставува 
делегацијата, односно означување на територијата 
За која е формирана кандидациона конференција на 
делегациите; број на членовите на делегацијата од-
носно кандидационата конференција на делегации-
те и број на присутните членови; имиња на предло-
жените кандидати кои добиле мнозинство гласови; 
датум на раѓањето; занимање; национална припад-
ност на кандидатот и означување на делегацијата 
чиј член е, како и податоци за други околности од 
значење за работата на кандидационист состанок. 

Ако на кандидациониот состанок е изнесено из-
вестување во смисла на член 29 од овој закон, во 
записникот ќе се внесе и тоа дека делегацијата во-
дела расправа за ставовите и мислената од тоа из-
вестување. 

По завршувањето на кандидациониот состанок, 
делегацијата односно кандидационата конференција 
на делегациите во општина, доставува записник за 
својата работа до општинската изборна комисија, 
а кандидационата конференција на делегациите во 
градска односно регионална заедница на општини 
до републичката односно до покраинската изборна 
комисија. 

Член 34 
Откако ќе ги прими записниците од кандида-

ционите состаноци односно по истекот на рокот до 
кој мораат да се завршат кандидационите состано-
ци, општинската изборна комисија, врз основа на 
примените материјали ја цени правната исправност 
ка кандидацглоната постапка, а особено дали лица-
та што се предложени за кандидати имаат право да 
бидат избирачи за делегати, дали се членови на не-
која од делегациите и дали ги исполнуваат другите 
услови предвидени со овој закон. 

Откако ќе ги оцени околностите од став 1 на 
овој член, општинската изборна комисија составува 
Список на правноисправно предложени кандидати 
во делегациите и го доставува до кандидационата 
конференција на делегациите во општината или во 
градската односно регионалната заедница на опш-
тини. 

Кандидациоиата конференција j ia делегациите 
во општина, по завршената постапка за предлагање 
на кандидати доставува записник за својата работа 
до општинската изборна комисија која врши оцена 
во смисла на став 1 на овој член и потоа составува 
список на правноисправно предложени кандидати 
на кандидатската конференција на делегациите, 
кој го доставува до републичката односно до покра-
инската изборна комисија. 

Ако единствениот список на кандидатите се ут-
врдува за територија на градска односно регионална 
заедница на општини, записникот за кандидацио-
ниог состанок на ка нд ид ац полата конференција на 
делегациите во градската односно регионалната за-. 

едница на општини се доставува до републичката 
односно до покраинската изборна комисија. 

Во случајот од став 4 на овој член дејствијата 
од став 1 на свој член ги врши републичката од-
носно покраинската изборна комисија. 

Член 33 
Ако општинската или републичката односно по-

краинската изборна комисија утврди дека постапка-
та за предлагање на кандидати на состанокот на 
делегацијата односно на кандидационата конферен-
ција на делегациите не е спроведена во созласност 
со одредбите од овој закон и со правилата на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ или дека 
предложените кандидати не ""ги исполнуваат усло-
вите предвидени со овој закон, ќе ја поништи со 
решение целата кандидациона постапка, односно дел 
од кандидатската постапка и ќе определи дека таа 
постапка во дел или БО целост може да се повтори 
во рок од три дена. 

Решението од став 1 на овој член изборната ко-
мисија го доставува веднаш до делегацијата однос-
но до кандидационата конференција на делегациите 
за чија постапка за кандидирање одлучувала. 

Член 36 
Откако ќе ги прими извештаите со соодветни 

материјали од страна на општинските изборни ко-
мисии односно извештаите од кандидационите кон-
ференции на делегациите во градска односно регио-
нална заедница на општини, републичката односно 
покраинската изборна комисија составува список на 
сите правноисправно предложени кандидати со пот-
ребните податоци, вклучувајќи ги и податоците за 
тоа во колку делегации е предложен одделниот кан-
дидат. 

Списокот од став 1 на овој член републичката, 
односно покраинската изборна комисија го објавува 
и го доставува до републичката односно до покра-
инската кандидациона конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ. 

Г л а в а IV 

Кандидациона конференција и утврдување на 
кандид а* ите 

Член 37 
Кандидационата конференција на Социјалис-

тичкиот сојуз на работниот народ на републиката 
односно автономната покраина (во натамошниот текст: 
Кандидационата конференција) се формира за вр-
шење на со овој закон и со правилата на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ определени 
работи за редовни, повторни и дополнителни избо-
ри, како и за отповик на делегатите. 

Членовите на Кандидационата конференција се 
делегираат за секој изборен период. 

Кандидационата конференција ја сочинуваат 
делегирани членови на кандидационите конферен-
ции на делегациите во општина или во градска од-
носно регионална заедница на општини, како и де-
легираните членови на републичката односно пок-
раинската конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ. 

Членовите на Кандидационата конференција се 
делегираат од редот на членовите на кандидацио-
ните конференции на делегациите на начин кој 
обезбедува соодветна застапеност на делегациите од 
територијата на општина или градска односно ре-
гионална заедница на општини, како и од редот на 
членовите на републичката односно покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ во број кој не може да биде поголем од 
една третина на вкупниот број членови на КанДи-
Дационата конференција. 
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Составот и начинот на делегирање членови на 
Кандидационата конференција поблиску се утвр-
дуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Член 38 
Откако ќе го прими списокот на кандидатите 

од републичката, односно покраинската изборна ко-
мисија, Кандидационата конференција ја утврдува 
листата на кандидатите во најмалку онолкав број 
колку што делегати во Сојузниот собор се избираат 
од секоја република, односно автономна покраина. 

Член 39 
Кандидационата конференција работи и одлу-

чува полноважно ако се присутни најмалку две тре-
тини од вкупниот број на нејзините членови. 

Кандидационата конференција ја свикува и со 
нејзината работа, до изборот на претседателството, 
раководи претседателот на републичката односно 
покраинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

Член 40 
Во листата на кандидатите што ја утврдува 

Кандидационата конференција, најмалку половина 
кандидати за делегати во Сојузниот собор мораат 
да бидат од составот на делегациите на основните 
организации на здружениот труд. 

Член 41 
Заради обезбедување на соодветен 'социјален, 

национален или друг состав на делегатите, Канди-
дационата конференција може да одлучи листата 
на кандидатите да се утврдува по соодветни делови 
или на друг соодветен начин. 

Во случајот од став 1 на овој член Кандидацио-
ната конференција го утврдува најмалиот број кан-
дидати за секој дел од кандидатската листа, како и 
бројот на делегати што од секој дел се избираат во 
Сојузниот собор. 

Член 42 
Пред да почне утврдувањето на кандидатите за 

делегати до членовите на Кандидационата конфе-
ренција се доставува список на кандидатите што ги 
предложиле кандидационите конференции на деле-
гациите во општина или во градска односно регио-
нална заедница на општини. 

Кандидационата конференција може да распра-
ва и одлучува само за кандидатите што ги предло-
жиле кандидационите конференции на делегациите 
од став 1 на овој член. 

Во предлогот на листата на кандидатите се вне-
сува секој предложен кандидат чија кандидатура 
ќе ја поддржат најмалку една десетина од сите чле-
нови на Кандидационата конференција. 

Името на кандидатот се внесува во предлогот на 
листата на кандидатите по азбучен, односно абеце-
ден ред. 

За кандидатите распоредени во предлогот на 
листата на кандидатите Кандидационата конферен-
ција одлучува со тајно гласање. 

Член 43 
Секој од предложените кандидати за кој гла-

сало мнозинството на вкупниот број на членовите 
на Кандид ац зоната конференција, се внесува во 
листата на кандидатите. 

Ако најмалку триесет, односно дваесет кандида-
ти не го добијат потребното мнозинство, односно ако 
во случаите од чл. 40 и 41 на овој закон не се обез-
беди соодветен состав на кандидатите, се врши пов-

торно гласање сѓ до пополнување на потребниов 
број, односно до обезбедување на утврдениот состав 
на листата на кандидатите. 

По завршеното гласање, претседавачот ги сооп^ 
штува резултатите на гласањето. 

Член 44 
За 'работата на Кандидационата конференција 

се води записник. 
Записникот содржи: ознака на Кандидатската 

конференција; ден и час на почетокот и место на 
одржувањето на Конференцијата; вкупен број на 
членовите на Конференцијата; број на присутните 
членови; кои кандидати биле предложени и кои се 
прифатени и со колкав број гласови, како и други 
околности од значење за работата на Конференци-
јата. 

Член 45 
Кандидатите се внесуваат во листата на канди-

датите според бројот на добиените гласови во Кан-
дидатската конференција, а во случај на еднаков 
број на гласови — по азбучен, односно абецеден ред. 

Листата на кандидатите, покрај ознаката на 
Кандидационата конференција, местото и времето 
на нејзиното одржување, содржи: 

1) озрачување дека листата се поднесува за из-
бор на делегати во Сојузниот собор; 

2) презиме и име на кандидатот, датум на раѓа-
њето, занимање, национална припадност и означу-
вале на делегацијата чиј е член. 

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите 
членови на претседателството на Кандидационата 
конференција. 

Член 46 
Кандидационата конференција го објавува из-

вештајот за својата работа, со списокот на предло-
жените кандидати, и со ознака колкав број деле-
гации го предложиле одделниот кандидат, и конеч-
но утврдената листа на кандидатите 

Член 47 
Ако по утврдувањето на листата на кандидати-

те, а пред изборите, настапи смрт на кандидатот, 
или ако кандидатот се откаже од кандидатурата, 
или ако во однос на некој од кандидатите настапат 
околностите од член 13 став 1 точ. 2) и 3) на овој 
закон, како и во случај кога на кандидатот ќе му 
престане функцијата член на делегација, Кандида-
ционата конференција се состанува повторно и, по 
постапката предвидена со овој закон, утврдува пред* 
лог за нов кандидат од редот на лицата од списокот 
на кандидатите. 

На начинот од став 1 на овој член ќе се постапи 
и ако поради наведените околности на листата на 
кандидатите има помалку од триесет, односно двае-
сет кандидати, или ако на некој дел од листата на 
кандидатите има помалку кандидати од утврдениот 
број. 

Член 48 
Кандидационата конференција ја утврдува лис-

тата на кандидатите за делегатите во Сојузниот со-
бор најдоцна петнаесет дена пред денот определев 
за одразувања на изборите. 

Член 49 
По утврдувањето на листата на кандидатите за 

делегати, претседателството на Кандидационата кон-
ференција ја доставува листата на потврда до ре-
публичката односно покраинската изборна комисија, 
заедно со записникот за работата на Конференци-
јата и со писмена изјава за согласноста на секој 
одделен кандидат за прифаќање на кандидатурата* 
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Г л а в а V 

Потврдување на листата на кандидатите 

Член 50 
Републичката, односно покраинската изборна 

комисија, по приемот на листата на кандидатите, 
веднаш утврдува дали е поднесена во . определениот 
рок и составена според одредбите на овој закон и 
според правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ. 

Ако републичката, односно покраинската избор-
на комисија утврди дека листата на кандидатите 
ги исполнува пропишаните услови, таа ќе ја пот-
врди. 

Член 51 
Ако листата на кандидатите содржи само фор-

мални недостатоци, републичката, односно покраин-
ската изборна комисија ќе го повика, најдоцна за 
дваесет и четири часа по приемот на листата, неј-
зиниот подносител да ги отстрани тие недостатоци 
во рок од три дена. 

Член 52 
Ако републичката, односно покраинската избор-

на комисија утврди дека во поглед на одделни или 
на сите кандидати од листата не се исполнети усло-
вите предвидени со овој закон, таа ќе го утврди тоа 
со решение и решението за одбивање на кандидату-
рата на одделни или на сите кандидати ќе го дос-
тави до тие кандидати и до Кандидационата конфе-
ренција. 

Ако републичката, односно покраинската избор-
на комисија утврди дека во постапката за канди-
дирање во Кандидациовата конференција се сторени 
неправилности од суштествено влијание врз правил-
носта на таа постапка, таа со решение ќе ги утврди 
тие неправилности и ќе ја поништи целата или дел 
од таа постапка и решението ќе го достави Кандида-
т с к а т а конференција. 

Решението од ст. 1 и 2 на овој член мора да се 
донесе во рок од четириесет и осум часа од приемот 
на листата на кандидатите. 

Член 53 
Во случаите од член 52 ст. 1 и 2 на овој закон 

ќе се повтори во рок од пет дена, делумно, односно 
во целост, кандида ционата постапка што се врши на 
седница на Кзндидационата конференција. 

Член 54 
Републичката, односно покраинската изборна 

комисија, по завршувањето на кандидационата пос-
тапка, ја доставува листата на кандидатите, во за-
верен препис, до сите собранија на општините, до 
општинските изборни комисии и до Комисијата за 
избор, и отповик на делегати во Сојузниот собор, и 
ја објавува во службеното гласило на републиката, 
односно на автономната покраина. 

Собранието на општината доставува препис на 
листата на кандидатите до сите основни самоуп-
равни организации и заедници, како и до општестве-
но-политичките организации, заради огласување. 

Доставувањето и објавувањето на листата на 
кандидатите од став 1 на овој член мора да се из-
врши најдоцна десет дена пред денот определен за 
одржување на изборите. 

Комисијата за избор и отповик на делегати во 
С- > узниот собор ги објавува во ,,Службен лист на 
С - РЈ" листите на кандидатите за делегати од секо-
ва република, односно автономна покраина. 

Г л а в а VI 

Избор на делегати 

Член 55 
Делегатите во Сојузниот собор ги избираат, врз 

основа на листата на кандидати, собранијата на оп-* 
иштите на заедничка седница на сите собори. 

Седницата на собранието на општината за избор 
на делегати ја свикува претседателот на собранието 
на општината. 

Ако претседателот на собранието на општината 
не ја свика седницата за избор на делегати во Сојуз-
ниот собор во времето определено со актот за рас-
пишување на изборите, седницата ќе ја свика нај-
доцна во рок од три дена, општинската изборна ко-
мисија. 

Член 56 
Седницата на собранието на општината ја отво-

ра претседателот на собранието на општината и ра-
ководи со нејзината работа до изборот на претседа-
теството. 

Претседателството го сочинуваат претседавач и 
два члена. 

За претседавач и член на претседателството нб 
можат да бидат избирани делегати во соборот на со-
бранието на општината што се кандидати за деле-
гати во Сојузниот собор. 

Член 57 
Седницата на собранието на општината за избор 

на делегати во Сојузниот собор може да се одржи 
ако на седницата присуствува мнозинството делега-
ти на секој собор. 

Ако седницата не може да се одржи поради тоа 
што не е присутно мнозинството, на делегати на се-
кој собор, нова седница ќе се одржи најдоцна во рок 
од, пет дена од денот за кој била свикана претход-
ната седница. 

Седницата од став 2 на овој член може да св 
одржи ако на седницата присуствува мнозинството 
на вкупниот број делегати на собранието на општи-
ната. ѕ 

Член 58 
На седницата на собранието на општината може 

да чсе гласа само за кандидат од листата на канди-
датите што ја утврдила Кандидационата^конферен* 
ција и што ја потврдила републичката, односно пок-, 
раинската изборна комисија. 

Член 59 
Општинската изборна комисија ќе подготви по-

требен број гласачки ливчиња и друг материјал за 
вршење на изборите. 

Гласачкото ливче содржи: 
1) означување дека изборот се врши за делегати 

во Сојузниот собор; 
2) означување на собранието на општината; 
3) презиме и име на сите кандидати по ред ка-

ко што се означени на листата што ја утврдила Пан-
ди дационата конференција. 

Пред името на секој кандидат се става реденѓ 
број. 

Во случај кога е листата на кандидатите, во 
смисла на член 41 од овој закон, составена по дело-
ви, гласачките ливчиња ќе се подготват исто така по 
делови. 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со не-* 
?*атот на општинската изборна комисија. 
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Член 60 . 
Кога ќе утврди дека собранието на о п т а н а т а 

може полноважно да пристапи кон избор, претседа-
вачот ја објавува целта на свикувањето на седни-
цата, то објаснува начинот на гласањето и го обја-
вува неговиот почеток. 

Член 61 
Кога ќе се пристапи кон гласање, претседавачот 

му предава гласачко ливче на секој присутен де-
легат на собранието на општината. 

Се гласа со заокружувале на редниот број пред 
името на кандидатот за кој сака да се гласа. 

Може да се гласа само за кандидати чии имиња 
се наоѓаат на гласачкото ливче, и тоа најмногу за 
онолку кандидати колку што се избираат. 

Гласачкото ливче се става во кутија за гласање. 
Член 62 

Ако Кандидационата конференција, во смисла на 
член 41 на овој закон, листата на кандидатите ја 
утврдила по делови, гласањето се врши со заокру-
жување на редниот број пред имињата на онолкав 
број кандидати од секој дел на гласачкото ливче 
колку што делегати од тој дел на гласачкото ливче 
се избираат во Сојузниот собор. 

Член 63 
Кога ќе заврши гласањето, претседателството го 

утврдува резултатот на гласањето. 
Резултатот на гласањето се утврдува на тој на-

чин што се утврдува бројот на делегатите што гла-
сале, колку гласови добил кој кандидат од листата 
на кандидатите, кој кандидат добил мнозинство гла-
сови од присутните делегати и колку имало нева-
жечки гласачки ливчиња. 

Ако е гласањето вршено на гласачко ливче со-
ставено по делови, резултатот на гласањето се ут-
врдува посебно за кандидатите од секој дел. 

За неважечко гласачко ливче се смета она лив-
че на кое е заокружен редниот број пред имињата 
на повеќе кандидати од бројот што се избира, ливче 
на кое се запишани и заокружени нови имиња, негто-
полнето ливче, ливче составено по делови на кое на 
еден или на повеќе делови не е заокружен редниот 
број пред онолкав број кандидати колку што од тој 
дел на ливчето се избираат делегати, како и ливче 
што е пополнето така што да не може со сигурност 
да се утврди за кого делегатот гласал. 

Ако при утврдувањето на резултатите на гла-
сањето се утврди дека бројот на предадените гла-
сачки ливчиња е помал од бројот на присутните де-
легати, резултатот на гласањето се утврдува според 
бро]от на предадените гласачки ливчиња, а ако бро-
јот на предадените гласачки ливчиња е поголем »Д 
бројот г*л присутните, гласањето се повторува на ис-
тата седница. 

Резултатот на гласањето се објавува веднаш по 
{завршеното пребројување на гласовите. 

Член 64 
За работата на седницата рѓа собранието на оп-

штината се води записник. 
Записникот содржи: означување дека изборот се 

врши за делегати во Сојузниот собор на Собрание-
тото на СФРЈ; означување на собранието на општи-
ната; ден и час на почетокот и место на одржува-
њето на седницата; број на работните луѓе и граѓа-
ните кои според законот имаат право да избираат 
делегации на месните заедници; број на делегатите 
во секој собор на собранието на општината и колку 
од нив се присутни; колку делегати гласале; колку 
гласови добил кој кандидат и кои кандидати добиле 
Мнозинство гласови; колку имало неважечки гласач-
ки ливчиња и други околности од значење за рабо-
тата на седницата, како и час на завршувањето на 
Седницата. 

Залистскшгот го потпишуваат членовите на претсе-
дателството. 

Член 65 
Веднаш по завршувањето на седницата претсе-

давачот го доставува до општинската изборна коми«! 
сија целокупниот изборен материјал. 

Општинската изборна комисија го разгледува 
изборниот материјал од становиштето на примената 
на одредбите на овој закон и заедно со своето мисле-
ње го доставува до републичката, односно до покра«* 
ниската изборна комисија. 

Член бб 
Резултатот на гласањето за делегати во Сојуз-* 

ниот собор во републиката, односно во автономната 
покраина го утврдува републичката, односно покра-
инската изборна комисија врз основа на изборниот 
материјал. 

Член 67 
За избран делегат се смета оној кандидат што 

добил мнозинство гласови во собранијата на општи-
ните на чии територии живеат мнозинството ргботшг 
луѓе и граѓани на републиката, односно на автоном-
ната покраина кои според законот имаат пр=во да 
избираат делегации на месните заедници. 

Ако се утврди дека повеќе од триесет, односно 
дваесет кандидати го имаат мнозинството од став 1 
на овој член, за избрани делегати се сметаат оние 
кандидати што добиле поголем број гласови од сите 
де-терати што гласале на територијата на републи-
ката односно на автономната покраина. 

Во случајот од став 2 на овој член, ако повеќе 
кандидати имаат ист број гласови, за делегат е из-
бран оној кандидат што има помал реден број на 
листата. 

Член 68 
Во случај кога се гласа со гласачки ливчиња со-

ставени по делови, резултатот на изборите се утвр-
дува одвоено за кандидатите од секој дел на лив-
чето, а за избран делегат се смета оној кандидат 
од соодветниот дел на ливчето што го добил мнозин-
ството гласови определено во член 67 став 1 на овој 
закон. 

Во сб друго сообразно се применуваат одредбите 
на член 67 од овој закон. 

Член 69 
За работата на републичката, односно на покра-

инската изборна комисија се води записник. 
Записникот содржи: означување на републичка-

та, односно на покраинската изборна комисија; ден 
и час на одржувањето на седницата; број на делега-
ти во секое собрание на општината; вкупен број на 
присутните на изборните седници; број на делегати 
во собранието на општината што гласале; број на 
неважечки гласачки ливчиња; презиме и име на 
кандидатите што добиле мнозинство гласови во се-
кое одделно собрание на општина; вкупен број на 
гласови што добил секој одделен кандидат во сите 
собранија на општините во републиката, односно во 
автономната покраина; презиме и име на кандида-
тите што го добиле мнозинството гласови во собра-
нијата на општините на чии територии жт веат 
мнозинството работни луѓе и граѓани на републи-
ката односно на автономната покраина кои според 
законот имаат право • да избираат делегации на 

месните заедници. 
Во записникот, освен имињата и презимињата на 

кандидатите што се избрани за делегати во Сојуз-
ниот собор, се внесува: датумот на раѓањето, зани-
мањето, националната припадност и означување на 
делегацијата чиј член е. 

Записникот го потпишуваат сите членови на ре-
публичката, односно на покраинската изборна коми-
сија. 

Член 70 
Ако републичката, односно покраинската избоп-

на комисија при изборите во едно или во 
повеќе собранија на општини, утврди неправи^-
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Бости од суштествено teлиј ание врз резулта-
тите на изборите, со решение го поништува 
Гласањето во тоа, односно тие собранија на оп-
; штини. 

Решението од став 1 на овој член републичката, 
Односно покраинската изборна комисија го донесува 
во рок од четириесет и осум часа од приемот на из-

,Ј5орниот материјал и го доставува до општинската 
[ Изборна комисија која го огласува на огласната та-
бла на собранието на општината и го доставува до 
претседателот на собранието на општината. 

Член П 
По утврдувањето на резултатите на изборите во 

републиката, односно во автономната покраина, ре-
публичката, односно покраинската изборна комиси-
ја му издава на делегатот уверение дека е избран 
ра делегат во Сојузниот собор. 

Републичката, односно покраинската изборна 
комисија доставува до Комисијата за избор и отпо-
вик на делегати во Сојузниот собор извештај за ре-
зултатите на изборите и изборните материјали. 

Член 72 
Комисијата за избор и отповик на делегати во 

Сојузниот собор поднесува до Собранието на СФРЈ 
јизвгштај за резултатите на изборите за делегати во 
Сојузниот собор. 

Резултатите на изборите Комисијата ги објаву-
ва во „Службен лист на СФРЈ". 

Ако до редовното престанување на мандатот на 
делегатот му преостанува помалку од шест месеци, 
дополнителни избори за делегат се распишуваат, 
само на барање од собранието на републиката, од-
носно од собранието на автономната покраина. 

Член 78 
Дополнителните избори се распишуваат најдоц-

на петнаесет дена од денот на престанувањето на 
мандатот на делегатот. 

Дополнителните избори се одржуваат во рок од 
два месеца од денот кога местото на делегатот оста-
нало улразнето. 

Член 79 
Дополнителните избори се вршат на начинот и 

по постапката предвидени за редовните избори, со 
тоа што кандидатите за дополнителни избори непо-
средно ги утврдува Кандидационата конференција 
од списокот на кандидатите што во редовните избо-
ри го добила од републичката, односно од покраин-
ската изборна комисија, а кои во времето на распи-
шувањето на дополнителните избори ги исполнуваат 
условите предвидени со овој закон. 

Ако тоа го бараат посебни околности, или ако 
во списокот нема или нема доволно кандидати кои 
во времето на распишувањето на дополнителните из-
бори ви исполнуваат условите предвидени со овој 
закон, Кандидационата конференција може да од-
лучи да се спроведе кандидациона постапка предви-
дена за редовните избори. 

Г л а в а VII 

Повторни и дополнителни избори 

Член 73 
Повторни избори за делегати во Сојузниот собор 

се вршат: 
1) ако републичката, односно покраинската из-

борна комисија го поништи гласањето поради непра-
вилности при спроведувањето на изборите; 

2) ако при спроведувањето на редовните избори 
ре бидат избрани триесет, односно дваесет делегати. 

Член 74 
Во случај републичката, односно покраинската 

Изборна комисија да го поништи гласањето поради 
Неправилности при спроведувањето на изборите во 
едно или во повеќе собранија на општини, гласање-
во, во рок од осум дена, се повторува во тоа, однос-
но во тие собранија на општини, врз основа на веќе 
постојната листа на кандидатите. 

Член 75 
Во случај на редовните избори да не бидат из-

брани триесет односно дваесет делегати, повторни 
избори за пополнување до тој број делегати се вр-
шат во сите собранија на општини на републиката, 
односно на автономната покраина. ) i 

Во случај од став 1 на овој член изборите се вр-
шат врз основа на листата на кандидатите што до-
полнително ја утврдува Кандидационата конферен-
ција од списокот на кандидатите што порано го до-
била од републичката, односно покраинската избор-
на комисија. 

Член 76 
Повторните избори се вршат на начинот и по 

Постапката предвидени за редовните избори. 

Член 77 
Дополнителни избори се вршат кога на делега-

тот ќе му престане мандатот поради некоја од окол-
ностите од член 13 на овој закон и во случајот на 
смрт* 

Член 80 
Повторните избори ги распишува републичката, 

односно покраинската изборна комисија, а допол-
нителните избори — Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор. 

Одлуката за дополнителните и повторните избо-
ри комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот" собор ја објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", и тоа најдоцна четиринаесет дена пред денот 
определен за избори. 

Г л а в а VIII 

Отповик 

Член 81 
Предлог за поведување постапка за отповик на 

делегат во Сојузниот собор може да поднесе секоја 
делегација на основна самоуправна организација и 
заедница и на општествено-политичка организација, 
како и собрание на општина. 

При утврдувањето на предлогот за отповик на 
делегати, делегациите се должни да ги земат пред-
вид и иницијативите за отповик на делегатите кои ги 
поднеле работните луѓе на собирите во основните 
самоуправни организации и заедници, на седниците 
на органите на управувањето, како и на состаноците 
на општествено-политичките организации. 

Предлогот на делегација, односно предлогот на 
собрание на општина за поведување "постапка за от-
повик на делегат се поднесува во писмена форма и 
мора да биде образложен. 

Член 82 
Предлогот за поведување постапка за отповик 

се доставува до општинската конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот^ народ на тери-
торијата на општината на која е поднесен. 

Општинската конференција на Социјалната«* 
киот сојуз на работниот народ го доставува предло-
гот од делегацијата на основната самоуправна ор-
ганизација и заедница, односно на општествено-
-политичката организација до сите делегации ИМ 
територијата на општината. 
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Делегациите од став 2 на овој член се должни а пред името на делегатот зборовите: „за отповик", 
за предлогот за поведување за отповик да се из- и зборовите: „против отповик", 
јаснат во рок од петнаесет дена од денот на приемот 
на предлогот. Член 89 

ч Делегатот е отповикан ако предлогот за отповик 
член оо е усвоен со мнозинство гласови на делегатите во 

Ако предлогот за поведување постапка за отпо- собранијата на општините на чии територии живеам 
вик на делегат е поддржан од најмалку една тре- мнозинството работни луѓе и граѓани на република-* 
тина од вкупниот број делегации на територијата т а- односно на автономната покраина кои според 
на општината, или ако во собранието на општината законот имаат право да избираат делегации на мес-
е прифатен со мнозинство гласови на сите делегати, ните заедници. 
општинската конференција на Социјалистичкиот Ако предлогот за отповик на делегатот не е ус-
сојуз на работниот народ го доставува со свое мис- в°ен со мнозинството од став 1 на овој член, не 
лење, до Кандидационата конференција. може од истите причини повторно да се поднесе 

Предлогот кој не е прифатен на начинот од 3* поведување постапка за отповик на тој 
став 1 на овој член се смета како одбиен. делегат. 

Член 84 
Откако ќе го прими предлогот за поведупање 

постапка за отповик на делегат од страна на оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ, Кандидационата конференција 
одлучува за предлогот за отповик на делегатот, со 
тајно гласање. 

Предлогот за поведување постапка за отповик 
се смета како прифатен ако за него гласаат мно-
зинството членови на Кандидационата конферен-
ција. 

Прифатениот предлог за поведување постапка 
за отповик на делегат, Кандидационата конферен-
ција го доставува, во рок од три дена. до републич-
ката, односно покраинската изборна комисија за-
ради распишување гласање за отповикот. 

Член 85 
Постапка за поднесување и разгледување на 

предлогот за отповик на Делегат во општинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ, и во Кандидационата конференција, 
доколку не е пропишана со овој закон, се утврдува 
со правилата на општинската, републичката, односно 
покраинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

Член 86 
Ако предлогот за отповик на делегат не е при-

фатен во Кандидационата конференција не може, 
од истите причини, повторно да се поднесе. 

Член 87 
Кога ќе го прими предлогот од Кандидационата 

конференција за поведување постапка за отповик 
на делегат, републичката, односно покраинската из-
борна комисија е должна да распише гласање за 
отповик најдоцна во рок од петнаесет дена од денот 
на приемот на предлогот. 

Гласањето за отповикот се' врши во рок од 
дваесет дена од денот на распишувањето на гласа-
њето за отповикот. 

За распишувањето гласање за отповикот репуб-
личката, односно покраинската изборна комисија ја 
известува Комисијата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор која го известува за тоа Со-
јузниот собор и одлуката за распишување на гла-
сање за отповикот ја објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Член 88 
За отповикот гласаат сите собори во сите соб-

ранија на општините во републиката, односно во 
автономната покраина. 

Се гласа на гласачко ливче кое соджи: ознака 
на собранието на општината: презиме и име и место 
ва живеалиште ра делегатот за чиј отповик се гласај 

Член 90 
Извештајот за гласањето во соборите на собра-« 

нието на општината се доставува до републичката, 
-односно до покраинската изборна комисија, која ја 
цени правната исправност на постапката, ги утвр* 
дува резултатите на гласањето за отповикот во ре-< 
публиката, односно во автономната покраина и из-
вештај за тоа доставува до Комисијата за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор. 

Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор го доставува извештајот за резул-
татите на отповикот до Сојузниот собор и го об-
јавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 91 
На делегатот кој е отповикан, мандатот му прес-« 

танува кога Сојузниот собор, врз основа на извеш« 
тајот од Комисијата за изобор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор, ќе утврди дека е отши 
викан. 

Член 92 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

изборот на делегати во Сојузниот собот сообразно СгЈ 
применуваат и врз отповикот на делегати, ако со 
одредбите на чл. 81 до 91 на овој закон не е опре* 
делено поинаку. 

Г л а в а IX ' 
! Заштита пџ изборните права 

Член 93 
Поради неправилности во постапката за канди-

дирање во делегација на основна самоуправна ор-
гатшзација и заедница и во делегација на опште* 
ствено-политичка организација, секој член на де-
легацијата и лицето што е предложено за кандидат 
за делегат од страна на таа делегација може да 
поднесе приговор до надлежната општинска избор-
на комисија во рок од три дена од денот на одржу-
вањето на седницата на делегацијата. 

За тој приговор одлучува општинската изборна' 
комисија која донесува решение за тоа во рок од 
четириесет и осум часа и го доставува до подноси-
телот на приговорот. 

Против решението на општинската .изборна ко-
мисија подносителот на приговорот може да изјави 
жалба до судот определен со закон на републиката 
односно на автономната покраина во рок од четирие-
сет и осум часа од кога му е доставено решението. 

Судот одлучува за таа жалба во рок од четири* 
есет и осум часа од приемот. i 

Член 94 ' 
Поради неправилности во работата на Кандида-

т с к а т а конференција прдоовор може да изјави се-
кој нејзин член и секој кандидат од списокот НА 
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кандидати што републичката, односно потерам нс«а-
I та изборна комисија го доставила до Кандидзздео-
1 ната конференција, во рок од три дена од делот на 
[одржувањето на седницата на Кандидационата кон-
['ференција. 
• За приговор одлучува со решение републичката, 
.односно покраинската изборна комисија во рок оц 
четириесет и осум часа од приемот и решение хо го 
доставува до подносителот на приговорот. 

Против решението на републичката, односно на 
покраинската изборна комненjа подносителот на 
приговорот може да изјави жалба до судот опреде-

t лен со закон на републиката, односно на автоном-
ната покраина, во рок од четириесет и осум часа 
од приемот на решението. 

Судот одлучува за жалбата во рок од четири-
есет и осум часа од приемот. 

Член 95 
Поради неправилност во работата на соборот на 

собранието на општината при изборот на делегати 
во Сојузниот собор, секој делегат во соборот и секој 
кандидат од листата на кандидатите на Кандида-
ционата конференција може да поднесе приговор 
во рок од три дена од денот на одржувањето на 
седницата. 

За приговорот одлучува републичката, односно 
покраинската изборна комисија, која свое решение 
за тоа донесува во рок од четириесет и осум часа 
и го доставува, до подносителот на приговорот. 

Против решението на републичката, односно на 
покраинската изборна комисија подносителот на 
приговорот може да изјави жалба до судот опреде-
лен со закон на републиката, односно на автоном-
ната покраина во рок ор четириесет и осум часа 
од приемот на решението. 

Судот одлучува за жалбата во рок од четирие-
сет и осум часа од приеомт. 

Член 96 
Против решението на општинската, републич- . 

ката односно покраинската изборна комисија, доне-
сено во смисла на член 35 од овој закон, жалба може 
да изјави член на делегацијата во која е кандида-
тот предложен односно кандидационата конферен-
ција на делегациите што ја водела постапката за 
кандидирање, како и лице кое во таа постапка е 
предложено за кандидат, во рок од четириесет и 
осум часа од предавањето на решението на деле-
гацијата односно на кандидационата конференција 
на делегациите. 

За жалбата одлучува судот определен со закоп 
на републиката односно на автономната покраина во 
рок од четириесет и осум часа од приемот. 

Член 97 
Против решението на републичката, односно на 

покраинската изборна комисија, донесено во смисла 
на член 52 од овој закон, жалба може да изјави 
претседателството на Кандидационата конференци-
ја, член на таа конференција и секој кандидат од 
списокот на кандидатите што републичката, односно 
покраинската изборна комисија го доставила до Кан-
дидационата конференција во рок од четириесет и 
осум часа од приемот на тоа решение. 

За жалбата одлучува судот определен со закоп 
на републиката, односно на автономната покраина, 
во рок од четириесет и осум часа од приемот. 

Член 98 
Против решението на републичката, односно на 

покраинската изборна комисија, донесено во смисла 
на член 70 од овој закон, жалба може да изјави 
секој делегат во соборот на собранието на општината 
и секој кандидат за делегат од листата на кандида-
тите за која се гласало, во рок од три дена од денот 

на прогласувањето на решението на огласната табла 
на собранието на општината. 

За жалбата одлучува судот определен £о закон 
на републиката, односно на автономната покраина, 
во рок од четириесет и осум часа од приемот. 

Член 99 " * ' 
Поради неправилности во постапката за пове-

дување отповик на делегат во Сојузниот собор и 
поради неправилности во постапката за гласање за 
отповикот, секоја делегација што го поднела пред-
логот, нејзините членови, како и делегатот за чиј 
отповик се води постапката, има право на приговор 
во рок од три дена во кој е завршено -соодветното 
дејствие во. постапката за отповик. 

Приговорот се поднесува до републичката, од-
носно до покраинската изборна комисија. 

Републичката, односно покраинската изборна 
комисија донесува решение за приговорот во рок од 
три дена од денот на приемот и го .доставува до 
подносителот на приговорот.. 

Против решението подносителот на приговорот 
може да изјави жалба дождот определен со .?акон 
на републиката, односно на автономната покраина 
во рок од три дена од денот на приемот. 

Судот одлучува за жалбата во рок од три дена 
од денот на приемот. 

Г л а в а X 

Казнени одредби 

Член 100 
Со парична казна или со затвор до една година 

ќе се казни за кривично дело: 
1) тој што, при гласањето за избор, односно за 

отповик на делегат во Сојузниот собор, со поткупу-
вање влијае врз делегат во соборот на собранието 
на општината да гласа за или против определен 
кандидат, односно за или против отповик на деле-
гатот или воопшто да не гласа; 

2) делегат во соборот на собранието на општина-
та кој при избор или отповик на делегат во Сојуз-
ниот собор веќе гласал, па повторно ќе гласа или 
ќе се обиде да гласа; 

3) делегат во соборот на собранието на општи-
ната кој при гласањето за избор, односно за отповик 
на делегат во Сојузниот собор ќе гласа или ќе се 
обиде да гласа наместо друг под негово име; 

4) тој што со намера да го оневозможи или оте-
жне одржувањето на изборот или отповикот на деле-
гатите во Сојузниот собор1 односно утврдувањето на 
резултатите на изборот или отповикот, ќе уништи, 
прикрие, оштети, или одземе некоја исправа за из-
борот или за отповикот, или некаков предмет што 
служи за избор или за отповик; 

5) службено лице што ќе повика на одговорност 
делегат во соборот на собранието на општината, 
член на делегацијата или член на кандидационата 
конференција поради гласањето, или од него ќе 
бара да каже за кого гласал, или зошто не гласал, 
односно дали гласал за или против отповикот. 

Член 101 
Со парична казна до 3.000 динари или со казна 

затвор до три месен,и ќе се казни за кривично дело 
член на претседателството на телото во кое се -врши 
кандидирање, избор, односно отповик на делегат, 
член на изборната комисија и секое друго лице, што 
на кој и да било начин ќе ја повреди тајноста на 
гласањето. 
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79. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

* 

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

ТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за условите и постапката за санација, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 31 јануари 1978 година. 

ПР бр. 675 
81 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. p.. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 

И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за условите и постапката за сана-

ција („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76 и 20/77) 
во член 16 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, на барање од основната организација која 
искажала непокриена загуба по завршната сметка, 
со акт од надлежниот орган во републиката, од-
носно во автономната покраина може за исплата 
на личните доходи загарантирани со законот да се 
определи друг рок, а најдолго до 30 јуни/' 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

80. 

Врз основа на член 337 точка 1Год Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРЕ-
МИИТЕ ЗА МЛЕКО ШТО ГИ ИСПЛАТИЛЕ РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за враќање на премиите за млеко што ги ис-
платиле републиките и автономните покраини во 
Периодот од 1973 до 1975 година, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 

републиките и покраините од 31 јануари 1978 го-
дина. 

ПР бр. 666 
31 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип. Броз Тито, е. р* 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ВРАЌАЊЕ 
НА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО ШТО ГИ ИСПЛАТИ-
ЛЕ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-
ИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА! 

Член 1 
За враќање на премиите што Социјалистичка 

Република Словенија, Социјалистичка Република 
Србија и Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина ги исплатиле од свои средства за коли-* 
чества на млеко откупени од 1 јануари 1973 до 3! 
декември 1975 година, а коишто се потрошени на 
територија на други републики и автономна по-
краина, се обезбедува износ од 138,044.000 динари* 

Член 2 
Од износот од член 1 на овој закон ќе им ctf 

исплати на: 
1) Социјалистичка Репуб-

лика Словенија 7,816.000 динарИ| 
2) Социјалистичка Репуб-

лика Србија 62,481.000 динари! 
3) Социјалистичка Авто-

номна Покраина Војво-
дина 67,747.000 динари* 

Член 3 
Износите од член 2 на овој закон ќе се испла-< 

тат врз товар на средствата што се обезбедени в<$ 
Буџетот на федерацијата за 1978 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

81. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослава 
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И< ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за здравствената заштита на странци во 
Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
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седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 го-
дина. 

ПР бр. 676 
31 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштата на стран-

ци во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74) називот на законот се менува и гласи: 

„Закон за здравствената заштита на странци во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 2 
Во член 2 став 1 зборовите: „југословенски др-

жавјани" се заменуваат со зборовите: „државјаните 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија". 

Член 3 
Во член 3 став 3 зборовите: „југословенски др-

жавјани" се заменуваат со зборовите: „државјани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 4 
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Надоместокот за здравствени услуги дадени на 

Странци на кои им се обезбедува здравствена зашти-
та врз основа на ратификувани меѓународни дого-
вори се намирува од изворите и на начинот што се 
определени со републички односно покраински про-
писи." 

Член 5 
Во член 6 точка 1 се брише. 
Досегашните точ. 2 до 6 стануваат точ. 1 до 5. 

- Член 6 
Во член 10 став 2 зборовите: „на Сојузниот сек-

ретаријат за труд и социјална политика", се заме-
нуваат со зборовите: „на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на здравството". 

Член 7 
Во член 1, член 2 став 2, член 5, член 6 точ. 2 и 

4, чл. 7 и 9, член 10 став 3 точ. 2 и 4 и во член 11 
Зборот: „Југославија", се заменува со зборовите: 
„Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

82. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на; 

Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
вија, издавам « 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за заштита на населението од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 31 јануари 1978 година. 

ПР бр. 677 
31 јануари 1978 година 

Белград 

Претседател* 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА 

Член 1 
Во Законот за заштита на населението од за-

разните болести што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74) во член 1 став 
1 уводната реченица се менува и гласи: 

„Во смисла на овој закон, под заразни болести 
што ја загрозуваат целата земја се подразбираат:". 

По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи; 
„4а вирусни хеморагични трески (Febris haemo-

ragicae virosae);". 
По точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи? 
v,7a Грип (Influenza),". 
Во точка 9 зборовите: „(Dysenteria-Enterocolitis)" 

се заменуваат со зборовите: „(Dysenteria-Bacillaris)". 
По точка 11 се додава нова точка На, која 

гласи: 
„Иа) заразен пролив (Enterocolitis); 
Во точка 12 зборовите „(Hepatitis infectiosa)" св 

заменуваат со зборовите: „(Hepatitis virosa А, He-
patitis virosa В и Hepatitis virosa)". 

Во точка 18 зборовите: „А, В и С" се замену* 
ваат со буквите: „А и В". 

По точка 22 се додава нова "точка 22а, која 
гласи: 

,,22а) Q треска (Q febris);". 

Член 2 
Во член 3 по став 4 се додава нов став 4, ко} 

гласи: 
„Појавата на епидемија на заразна болест во 

републиката односно во автономната покраина ја 
прогласува и заразеното односно загрозено подра-
чје го определува органот определен со републички 
односно покраински пропис, а појавата на епидеми-
ја на заразна болест што загрозува две или повеќе 
републики, ја прогласува и заразеното односно за* 
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грозено подрачје го определува сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на здравството". 

Член 3 
Во член 5 точка 2 по зборот: „туберкулоза", се 

додаваат зборовите: „вирусни хеморагични трески, 
беснило, маларија, заразно кочење на вратот, Q 
треска," а зборовите: „А, В или С" се заменуваат 
со зборовите: „А и В". 

Во точка 3 зборовите: „А, В или С", се заме-
нуваат со зборовите: „А и В, бациларна". 

Член 4 
По член 5 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 5а 
Лабораториско испитување на причинителите 

Ла одделни Заразни болести заради утврдување на 
дијагноза вршат здравствените организации што 
ги исполнуваат условите за вршење на тие работи, 
утврдени со републички односно покраински про-
писи. 

Проверување на лабораториско испитување 
(идентификација) на причинителите на одделни 
заразни болести заради утврдување на дијагноза 
вршат здравствените организации кои располагаат 
со соодветна опрема и кои имаат стручни работници 
Ва вршење на соодветни испитувања. 

Сојузниот орган на' управата надлежен за ра-
боти на здравството со решение утврдува кои ор-
ганизации ги исполнуваат условите од став 2 на 
овој член. 

Член 56 
Здравствените организации од член 5а на овој 

закон водат податоци за лабораториските испиту-
вања и даваат известувања за причинителите на 
одделни заразни болести под условите и на начинот 
што се предвидени со пропис донесен врз основа на 
овој закон." 

Член 5 
Во член 6 точка 2 по зборовите: „пегав тифус" 

се додаваат запирка и зборовите: „вирусни хемора-
гични трески". 

Во точка 4 зборовите: „А, В или С" се замену-
ваат со зборовите: „А и В", а по зборовите: „или 
на" се додава зборот: „бациларна". 

Член 6 
Во член 10 став 1 зборовите: „чума или од го-

леми сипаници" се заменуваат со зборовите: „чума, 
големи сипаници или од вирусни хеморагични тре-
ски". 

Во став 2 зборовите: „сојузниот секретар за 
труд и социјална политика" се заменуваат со збо-
ровите: „старешината на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на здравството". 

Во став 3 зборовите: „А, В или С" се замену-
ваат со зборовите: „А и В", 

Член 7 
Во член 11 став 2 се менува и гласи: 
„Лицата што ќе се разболат или за кои се сом-

нева дека се разболени од колера, чума, големи 
сипаници, вирусни хеморагични трески, цревен ти-
фус, детска парализа, дифтерија, пегав тифус, по-
вратна треска или беснило можат да се превезуваат 
само со соодветно санитетско превозно средство." 

Член 8 
Во член 12 по зборовите: „големи сипаници,'4 

се додаваат зборовите: „вирусни хеморагични тре« 
ски,". 

Член 9 
Во член 15 точка 3 се менува и гласи: 
„3) лица кои во здравствени организации св 

занимаваат со прегледи, лекување, нега и услужу-
вање на болни и лица кои работат на производство, 
опремување и издавање на лекови, или на друг 
начин [во текот на работата доаѓаат во непосреден 
допир со лекови;". 

Во точ. 5 зборот: „Југославија" се заменува со 
зборовите: „Социјалистичка Федеративна Републц* 
ка Југославија". 

Член 10 
Во член 16 став 1 зборот: „Југославија" се заме-

нува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија". 

Член 11 
* Во член 17 став 1 зборовите: „А, В или С" се 
заменуваат со зборовите: „А и В, на бациларна". 

Член 12 
Во член 18 зборовите: „А, В или С" се заме-* 

нуваат со зборовите: „А и В, на бацил арна". 

Член 13 
Во член 19 точка 1 зборовите: „големите сипа« 

ници", се бришат. 

Член 14 
Во член 20 став 2 зборовите: „сојузниот секре-

тар за труд и социјална политика" се заменуваат 
со зборовите: „старешината на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на здравството", а 
зборовите: „републичкиот односно покраинскиот 
орган на управата надлежен з̂а работи на здрав-
ството" се заменуваат со зборовите: „надлежниот 
орган во републиката односно во автономната по-
краина". 

Член 15 
Во член 22 став 1 зборовите: „или од тетанус, 

ако не ice вакцинирани последните пет години" се 
заменуваат со зборовите: „и за лица изложени на 
зараза од тетанус ако не се вакцинирани против 
таа болест во последните десет години". 

Во став 2 по зборот: „туберкулоза" се додаваа$ 
зборовите: „од бацил арна". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За воени лица и граѓански лица на служба 

во Југословенската народна армија, кои се изло* 
жени на зараза од заразно кочење на вратот, за-* 
должителна е хемиопрофилакса и против таа бо-* 
лест". 

Член 16 
Член 23 се менува и гласи: 
„Лицата за кои ќе се утврди или посомнева де-

ка биле во непосреден допир со заболени лица или 
со лица за кои постои сомневање дека се заболени од 
колера, чума, големи сипаници или вирусни хе-
морагични трески се ставаат во карантин. Карантин 
нот се состои во ограничување на слободата на дви-
жењето и во здравствени прегледи за време на 
траењето на карантинот. 

Лицата за кои ќе се утврди или посомнева дека 
биле во посреден допир со заболени лица или со 
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лица за кои постои сомневале дека се заболени од 
колера, чума, големи сипаници или вирусни хе-
морагички трески се ставаат под здравствен надзор. 

Лицата ставени под здравствен надзор мораат 
секојдневно да и се јавуваат на определена здрав-
ствена организација и да се подложуваат на потре-
бни здравствени прегледи. 

За ставањето во карантин односно под здрав-
ствен надзор и за траењето на карантинот односно 
на здравствениот надзор на лица во меѓународниот 
сообраќај одлучува сојузниот орган на управата 

. надлежен за работи на здравството. За ставањето 
ва карантин односно под здравствен надзор на други 
лица одлучува надлежниот орган во републиката, 
Односно во автономната покраина, кој е должен за 
froa веднаш да го извести сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на здравството. 

Спроведување на решенијата за ставање во 
карантин односно под здравствен надзор, што ги 
донесуваат органите од став 4 на овој член, го обез-
бедуваат надлежните општински органи ако со ре-
публички односно со покраински закон не е опре-
делен друг орган." 

Член 17 
Во член 25 став 2 се менува и гласи: 
„Пренос на мртовци од странство во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија мо-
же да се врши само по одобрение од сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на здрав-
ството, кое се издава во согласност со сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи"« 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбата од став 2 на овој член не се одне-

сува на преносот на лица кои не умреле од заразна 
болест и кои не биле закопани ако во време на 
смртта престојувале (во странство со важечки патни 
исправи на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија." 

Член 18 
Во член 28 став 1 по зборовите: „големи сипа-

ници" се додаваат запирка и зборовите: „вирусни 
хеморагични трески", а зборовите: „Сојузниот се-
кретаријат за труд и социјална политика" се заме-
нуваат со зборовите: ^сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на здравството". > 

Член 19 
Во член 29 став 2 по зборовите: „санитарно-хи-

1иенски" се додаваат запирка и зборовите: „орга-
низациони и други". 

Член 20 
Во член 31 став 1 по зборовите: „големи сипа-

ници," се додаваат зборовите: „вирусни хемора-
гични трески,". 

Во став 2, во уводната реченица, по зборовите: 
„големите сипаници" се додаваат запирка и зборо-
вите: „вирусните хеморагични трески", а зборовите: 
„сојузниот секретар за труд и социјална политика" 
се заменуваат со зборовите: „старешината на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на 
здравството". 

Член 21 
Во 'член 32 став 2 зборовите: „Сојузниот Секре-

таријат за труд и социјална политика" се замену-
ваат со зборовите: „сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на здравството". 

Член 22 
Во член 33 точка 2 по зборовите: „големи си-

паници" се додаваат запирка и зборовите: „вирусна 
хеморагична треска". 

Член 23 
Во член 34 став 1 зборовите: „органите на упра-

вата надлежни за вршење санитарен надзор во ре-
публиките и автономните покраини" се заменуваат 
со зборовите: „надлежните органи во републиките 
и во автономните покраини". 

Член 24 
Во член 36, во уводната реченица, зборовите: 

„Сојузниот секретаријат за труд и социјална по-
литика" се заменуваат со зборовите: „сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на здрава 
ството". 

Во точка 2 по зборовите: „големите сипаници" 
се додава запирка и зборовите: „вирусните хемора-
гични трески". 

Член 25 
Во член 37, во уводната реченица, зборовите! 

„големите сипаници и жолтата треска" се замену-
ваат со зборовите: „големите сипаници, вирусните 
хеморагични трески, жолтата треска ' и заразните 
болести чиј причинител е непознат". 

Во точка 3 зборовите: „здравствената контрола" 
се заменуваат со зборовите: „здравствениот над-
зор". 

По точка 3 се додава нова точка За, која гласи:* 
„За) за обезбедување на потребни резерви на 

вакцина и други средства за спречување на шире-
њето на тие болести;". 

Во точка 4 зборовите: „сојузниот секретар за 
труд и социјална политика" се заменуваат со збо-
ровите: „старешината на сојузниот орган на упра^ 
вата надлежен за • работи на здравството". 

Член 26 
Во член 38 став 1 зборовите: „Сојузниот секре-

таријат за труд и социјална политика" се замену-
ваат со зборовите: „сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на здравството". 

Во став 2 зборовите: „сојузниот секретар за 
ТРУД и социјална политика" се заменуваат со збо-
ровите: „старешината на сојузниот орган на улра* 
вата надлежен за работи на здравството". 

Член 27 
Во член 40 став 1, во уводната реченица, збо-

ровите: „од 2.000 до 20.000 динари" се заменуваат 
со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари". 

Во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000 динари* 
се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000 ди-
нари". 

Член 28 
Во член 41 став 1, во уводната реченица, збо-

ровите: „од 2.000 до 20.000 динари" се заменуваат 
со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари". 

, Во став 2 зборовите: „од 500' до 5.000 динари" 
се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000 ди-
нари". 

Член 29 
Во член 42 став 1 зборовите: „од 2.000 до 20.000 

динари" се (заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 
50.000 динари." 

Во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000 динари" се 
заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000 динари"« 

Член 30 
Во член 43 став 1, во уводната реченица, зборо-

вите: „од 500 до 5.000 динари" се заменуваат со 
зборовите: „од 2.000 до 20.000 динари". 

По точка 3 се додава нова точка За, која гла си: 
..За) ако за време на траењето на здравствениот 

надзор секојдневно не и се јавува на определена 
здравствена организација или одбие да се подложи 
на потребните здравствени прегледи (член 23 став 
3);". 
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Член 31 
Во член 44 став 1 во уводната реченица, збо-

ровите: „од ЗОО до 1.000 динари" се залепуваат со 
зборовите: од 1.000 до 10.000 динари", а во точка 1 
зборот: „Југославија" се заменува со зборовите: 
„Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 32 
Ве член 4i5, во уводната реченица, зборовите: 

сојузниот секретар за труд и социјална политика" 
се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на здравството". 

Во точка 4, на крајот, точката се заменува со 
точка и запирка и се додава нова точка 5, која 
гласи: 

„5) за условите и начинот на водење податоци 
за лабораториски испитувања и за давање изре-
жувања за причинителите на одделни заразни бо-
лести и за прекршоците за повреда на тие прописи 
(член 56)". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот секретар за народна одбра via доне-

сува поблиски прописи: 
1) за начинот на пријавување на заразните бо-

лести од страна на воените здравствени установи; 
2) за условите и начинот на вршење на задол-

жителната имунизација, серопрофилакса и хелио-
профилакса против заразните болести на воени 
лица, на ученици во воените гимназии и на гра-
ѓански лица на служба во Југословенската народ-
на армија.". 

Член 33 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
утврди пречистениот текст на Законот за заштита 
на населението од заразните болести што за за-
грозуваат целата земја. * 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

На објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1. 

83. 
Врз основа на член 193 став 1 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во согласност 
со Одлуката за заедничката девизна политика на 
Југославија во 1978 година и со Проекцијата на де-
везниот биланс на Југославија за 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПОС-
ТОЈАНИ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ ВО 1978 ГОДИНА 

1. Во рамките на Проекцијата на девизниот би-
ланс на Југославија за 1978 година се утврдува нај-
малиот износ на потребните постојани девизни ре-
зерви во противвредност од 18.250,000.000 динари. 

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука ги сочинуваат златото, странските хар-
тии од вредност со кои ракува Народната банка на 
Југославија и дел од побарувањата на Народната 
банка на Југославија во конвертибилни девизи што 
се наоѓаат на сметките во странство. 

3. Народната банка на Југославија дел од посто-
јаните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука 
ќе пласира во странство, водејќи при тоа сметка со 
тоа да не се загрозува извршувањето на обврските од 

член 190 став 3 и од член 191 на Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на; 
постојаните девизни резерви и за најмалиот износ 
на тековните девизни резерви. („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/76). 

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

Е. п. бр. 47 
26 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р 

84. 
Врз основа на член 144 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), на предлог од На-
родната банка на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ 
ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ СРЕД-
СТВАТА НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ДА ГИ 

ДАВААТ ВО ДЕПОЗИТ 

1. Банките овластени за работи со странство мо-
жат средствата што ги држат на своите сметки во 
странство согласно со член 184 став 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство да ги користат за давање во депозит на сво-
ите странски кореспонденти и други странски прво-
класни банки, и тоа: 

1) со отказен рок до 7 дена; 
2) на фиксен рок до 6 месеци; 
По исклучок од одредбата на став 1 од оваа то-

чка, банките овластени за работи со странство мо-
жат средствата да ги даваат во депозит и на подол-
ги рокови: 

1) ако потекнуваат од примени аванси или фи-
нансиски кредити одобрени на девизната сметка на 
основната или друга организација на здружен труд 
по склучени и пријавени работи на ивведување ин-
вестициони работи во странство, извоз на опрема, 
како и увоз на опрема; 

2) ако со основна или друга организација на 
здружен труд договорат рокови во кои основните 
или други организации на здружен труд ќе ги кори-
стат средствата од примениот аванс, односно фи-
нансиски кредит, со тоа што роковите не депонира-
њето на тие средства во странство да не можат да 
бидат подолги од роковите од договорот склучен со 
основната или друга организација на здружен труд. 

Банките овластени за работи со странство мо-
жат да даваат во депозит и на подолги рокови сред-
ства што ги водат како орочени депозити на стран-
ски лица, со тоа што тие рокови да не можат да 
бидат подолги од роковите на кои странските лица 
ги депонирале тие средства. 

2. Работите од точка 1 на оваа одлука банките 
овластени за работи со странство можат да ги в ^ 
шат под условите за кои во рамките на Здружени-
ето на банките на Југославија, заеднички ќе се до-
говорат, водејќи при тоа сметка за условите на де-
понирањето на средствата на странскиот пазар и 
другите услови. 
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3. За извршените работи од точка 1 на оваа од-
лука банките овластени за работи со странство ќе 
водат евиденција и ќе доставуваат податоци на на-
чинот што ќе го определи Народната банка на Ју-
гославија. 

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

Е. п. бр. 49 
19 мај 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

85. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-

МАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

1. Во Одлуката за максималните цени за дери-
вати на нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/74 
и 38/74) во точка 3 зборот: „данокот" се заменува 
со зборовите: „основниот данок". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 48 
26 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

86. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за фи-

нансирање на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77) сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈА-
ТА И ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУ-

ч ЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на во-

дење евиденција за извршувањето на буџетот на 
федерацијата, како и начинот и роковите за подне-
сување извештај за извршувањето на буџетот на 
федерацијата. 

Член 2 
Во билансот на буџетот на федерацијата прихо-

дите се искажуваат по видовите, а распоредот на 
приходите по основните намени за кои се користат 
ра споре цените приходи. 

Видовите на приходите се искажуваат по форми-
те и потформите на средствата, а распоредот на при-

ходите за основните намени по групите и подгрупите^ 
на начинот утврден во „Класификација на прихо-
дите и распоредот на приходите на буџетот на феде-
рацијата" (во натамошниот текст: класификацијата), 
што е оти- чатена кон овој правилник и е негов сос-
тавен дел. 

Член 3 
Во посебниот дел на буџетот на федерацијата 

распоредот на приходите на носителите и корисни-
ците се врши по разделите, при што еден раздел ги 
опфаќа сите средства што му се распоредуваат на 
еден корисник, односно носител на средствата. Обе-
лежување на разделите се врши со редни броеви. 

Распоредот на приходите, во рамките на разде-
лите, се врши на основните намени, на распоредните 
групи и подгрупи. Во рамките на групите, односно на 
подгрупите, може да се искаже поблиската намена 
во позициите, во согласност со претсметката на рас-
ходите на корисникот, односно носителот на сред-
ствата, така што збирот на износите од одделните по-
зиции да претставува износ на подгрупата, групата 
и основната намена. 

Член 4 
Евиденцијата за извршувањето на буџетот на 

федерацијата ја води СОЈУЗНИОТ секретаријат за фи-
нансии односно Службата на општественото книго-
водство, или друга специјализирана оргаѓхизација, 
согласно со чл, 59 и 60 од Законот за финансирање 
на федерацијата (во натамошниот текст: органот, 
односно организацијата што ја води евиденцијата). 

Член 5 
Органот, односно организацијата што ја води 

евиденцијата обезбедува податоци за оствареЕште 
приходи по видовите на приходите, а во рамките на 
видовите на приходите, податоци за формите и пот-
формите на приходите како и податоци за изврше-
ниот распоред на приходите по основните намени, а 
во рамките на основните намени, податоци по групи-
те подгрупите и корисниците, односно носителите на 
средствата искажани во распоредот на приходите на 
буџетот на федерацијата. 

Состојбата на остварените одделни видови при-
ходи се добива со собирање на' формите на прихо-
дите, а состојбата на формите на приходите со со-
бирање на потформите на приходите. 

Состојбата на извршениот распоред на приходите 
по основните^ намени се добива со собирање на рас-
поредот на приходите искажани по групите, а сос-
тојбата на групите со собирање на распоредот на 
приходите во подгрупите. 

Сите приходи и распоредот на приходите на бу-« 
џетот на федерацијата се искажуваат по бруто прин-
цип. 

Член 6 
' Евиденцијата за остварените приходи се води 

со книжење на изводите од жиро-сметката на буџе-
тот на федерацијата по видовите на остварените 
приходи, а во рамките на видовите на приходите, 
како синтетичка сметка, се води аналитичка еви-
денција по формите и потформите на приходите. 

Ознаките на синтетичките и аналитичките смет-
ки им одговараат на класификационото броеви по 
кои се искажуваат приходите на буџетот на феде-
рацијата во класификацијата. 

Кон изводот од жиро-сметката на Буџетот нај 
федерацијата Службата на општественото книговод-
ство доставува спецификација на приходите од про-
одните збирни сметки па кои се врши уплатата на̂  
приходите на федерацијата пропишани со Нареди 
бата за сметките за уплата на приходите на опш-ч 
тествено-политичките заедници и нивните фондови* 
на самоуправните интересни заедници и други са-
моуправни организации и заедници за начинот на: 
уплатувањето на тие приходи и за начинот на изве-
стување на корисниците на тие приходи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/77). 
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Член 7 
Евиденцијата за распоредот на приходите на бу-

џетот на федерацијата се води со книжење на рас-
роредените приходи по разделите, односно корисни-
ците и носителите на средствата, а во рамките на 
разделите, по основните намени. Во рамките на ос-
новните намени, како синтетичка сметка, се води 
аналитичка евиденција по распоредните групи од-
носно подгрупи на распоредот на приходите. 

Ознаките на синтетичките и аналитичките сметки 
им одговараат на класификационото броеви по кои 
се искажува распоредот на приходите на буџетот на 
федерацијата во класификацијата. 

Книжењето на распоредените приходи се врши 
врз основа на налог од органот, односно организаци-
јата што ја води евиденцијата, со кој се извршува 
буџетот, во согласност со пресметките на расходите 
на корисникот и носителот на средствата на буџетот, 
по тримесечни односно месечни планови за извр-
шувањето на буџетот, приложениот дневен извод 
од жиро-сметката на буџетот на федерацијата. 

Налогот за извршување на буџетот од став 3 на 
овој член содржи: број на разделот и назив на но-
сителот, односну корисникот на средствата, основна 
намена, распоредна група и распоредна подгрупа со 
класификациона ознака од класификацијата, како 
и износ на распоредените приходи. 

Член 8 
На картичката на коза се води евиденцијата за 

остварените приходи од член 6 на овој правилник, 
односно на картичката на која се води распоредот на 
приходите од член 7 на овој правилник, се назна-
чува бројот од класификацијата на буџетот на феде-
рацијата. 

Член 9 
Евиденцијата за извршувањето на буџетот на 

федерацијата од чл. 6 и 7 на овој правилник се зак-
лучува на крајот на секој месец со состојбата на 
последниот ден во месецот. 

Корисникот, односно носителот на средствата на 
буџетот на федерацијата е должен, по истекот на 
секој месец, а најдоцна до десеттиот во наредниот 
месец, да достави до Сојузниот секретаријат за фи-
нансии извештај за извршувањето на својата прет-
сметка на приходите и расходите. 

Органот, односно организацијата што ја води 
евиденцијата е должна по истекот на секој месец, а 
најдоцна до петнаесеттиот во наредниот месец, да 
состави извештај за извршувањето на буџетот на 

федерацијата за претходниот месец на образецот 
„Извештај за остварените приходи и за извршениот 
распоред на приходите на Буџетот на федерацијата 
за периодот од 1 јануари до 19 го-
дина" (во натамошниот текст: Извештајот), што е 
отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

Во извештајот се искажува состојбата на оства-
рените приходи и на извршениот распоред на при-
ходите на буџетот на федерацијата, почнувајќи од 1 
јануари на годината за која се составува извешта-
јот, заклучно со месецот за кој се поднесува изве-
штајот. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за финансии, врз основа 

на податоците од извештајот од член 9 на овој пра-
вилник составува извештај за извршувањето на 
буџетот на федерацијата и за спроведувањето на 
Законот за извршувањето на буџетот на федераци-
јата и го доставува до надлежните органи до 25 во 
месецот за претходниот период. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи обра-
зложение за извршувањето на буџетот на федера-
цијата и други податоци од интерес за согледување 
на финансирањето на функциите на федерацијата 
и на заедничките потреби што се остваруваат во 
федерацијата, предвидени со буџетот на федераци-
јата за одделна година. 

Член И 
Сојузниот секретаријат за финансии ќе состави 

споредбен преглед на класификацијата на буџетот 
на федерацијата за 1978 година и на класификаци-
јата што е составен дел од овој правилник. 

Член 12 
Овој правилник ќе се применува од 1 јануари 

1978 година. 
Член 13 

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

Бр. 6-629/1 
12 јануари 1978 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовић, е. р. 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ И РАСПОРЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА 

1. Во билансот на буџетот на федерацијата приходите се искажуваат на следниот начин: 

И з н о с 

03-1 

05-1 

05-3 

ОЗ 1 1 

05-1-1 
05-1-2 
05-1-3 

Вид ОЗ. Данок на промет на производи и на надо-
мести за вршење услуги 
Данок на промет на производи 
Дел од основниот данок на промет на производи 

Вид 05. Такси 
Административни такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Други административни такси 
Судски такси 
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1 2 3 

Вид Об. Царини и посебни давачки 
06-1 Дел од царини 
06-2 Посебни увозни давачки и такси 

06-2-1 Посебна давачка при увоз на земјоделски и прех-
ранбени производи 

06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување 

06-2-3 Посебна давачка за царинско евидентирање 
06-2-4 Посебна такса на увезени стоки 
06-2-5 Лежарина за стоки сместени во царински магацини 

Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, 
Приходи на органите на управата и други приходи 

07-2 Приходи на органите на управата 
07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации 
07-2-2 Приходи на Сојузната управа за контрола на лета-

њето од надоместот за прелетувања на воздухо-
плови 

07-4 Други приходи 

Вид в& Приходи од други општествено-политички 
заедници 

08-1 Придонеси од републиките и од автономните покра-
ини 

08-1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 

03-4-2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 
08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 
08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 

Вид 09. Позајмици, кредити и ослободени средства 
09-5 Примени кредити 

09 5-1 Средства на Народната банка на Југославија' 

Вид 10. Средства пренесени од претходната година 
10-1 t Средства пренесени од претходната година 

Во билансот на приходите и распоредот на при-
ходите на буџетот на федерацијата по одделни кла-
сификациони броеви на прпходната страна на буџе-
тот се искажуваат приходите што, во согласност со 
Законот за финансирање на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), ги остварува феде-
рацијата за финансирање на своите функции, и тоа: 

Вид на приходите 05* Данок на промет на про-
изводи и на надомести за вршење услуги 

Форма на приходите 03-1 Данок на промет на 
производи 

Потформа на приходите 03-1-1 Дел од основниот 
данок на промет на производи, опфаќа, во 
смисла на член 33 став 1 од Законот за финанси-
рање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77), 50% од основниот данок на промет на про-
изводи од сите тарифни броеви утврдени во Тари-
фата на основниот данок на промет, која е составен 
дел од Законот за оданочување на производи и ус-
луги во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр.4 

33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77). 
Вид на приходите 05. Такси 
Форма на приходите 05-1 Административни 

такси, ги опфаќаат, согласно со член 31 од Законот 
за финансирање на федерацијата сите конзуларни, 

царински и други административни такси што ги 
плаќаат корисниците на општествени средства од 
стопанството и нестопанството, како и граѓаните и 
граѓанските правни лица за работата на органи го 
на федерацијата, во готови пари. 

Форма на приходите 05-3 Судски такси, ги оп-
фаќаат, согласно со член 31 од Законот за финан-
сирање на федерацијата, приходите од судски такси 
што ги остварува Сојузниот суд од корисници на 
општествени средства од стопанството и нестопан-
ството. како и од граѓани и граѓански правни лица* 
во готови пари. 

Вид на приходите 06. Царини и посебни давачки 
Форма на приходите 06-1 Царини, опфаќаат дел 

од приходите од царини кој се внесува во буџетот на 
федерацијата, по одбивање на делот од царините 
што и е отстапен, во согласност со чл. 26 и 27 од 
Законот за финансирање на федерацијата, на Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство. 

Форма на приходите 06-2 Посебни увозни да«-
вачки и такси, опфаќаат дел од приходите од по-
себни увозни давачки и такси што се внесува во 
буџетот на федерацијата, по одбивање на делот од 
посебните увозни давачки и такси што п е отстапен, ва 
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согласност со чл. 26 и 27 од Законот за финансирање 
на федерацијата, на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство. Под посебни у-
возни давачки и такси се подразбира: посебната дава-
чка при увоз на земјоделски и прехранбени производи 
(потформа 06-2-1), посебната давачка за израмну-
вање на даночното оптоварување (потформа 06-2-2), 
посебната давачка за царинско евидентирање (пот-
форма 06-2-3), посебните такси на увезени стоки 
(потформа 06-2-4) и лежарината на стоки сместеМи 
во царински магацини (потформа 06-2-5). 

Вид на приходите 07. Приходи според посебни 
прописи, приходи на органите на управата и други 
приходи 

Форма на приходите 07-2 Приходи на органите 
на управата, ги опфаќаат сопствените приходи на 
сојузните органи и организации, како и приходите 
на Сојузната управа за контрола на летањето од 
надоместот за прелетувања на воздухоплови, согла-
сно со член 32 од Законот за финансирање на фе-
дерацијата. 

Форма на приходите 07-4 Други приходи, опфа-
ќаат разни поврати и други вонредни приходи што 
и припаѓаат на федерацијата 

Вид на приходите 08. Приходи од други опт-
тествено-пслитички заедници 

Форма на приходите 08-1 Придонеси од репуб-
ликите и од автономните покраини, ги опфаќаат 
средствата што републиките односно автономните 
покраини ги уплатуваат на име придонес кон буџе-
тот на федерацијата, во согласност со чл. 34, 35 и 36 
од Законот за финансирање на федерацијата. 

Вид на приходите 09. Позајмици, кредити и осло-
бодени средства 

Форма на приходите 09-5 Примени кредити, ги 
опфаќаат средствата на Народната банка на Југо-
славија, без оглед дали на буџетот на федерацијата 
му се дадени во вид на кредит или неповратно, со-
гласно со Законот за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на буџетот на федерацијата за 1978 
година. 

Вид на приходите 10. Средства пренесени од 
претходната година 

Форма на приходите 10-1 Средства пренесени од 
претходната ГОДИНЕ^ ГИ опфаќаат средствата што, 
како вишок на приходи над расходите, се прене-
сени од претходната година. 

2. Во билансот на буџетот на федерацијата распоредот на приходите се искажува на следниот 
начин: 

И з н о с 
Класификационен број 

распоредна вкупно-
распоредна ра споредна И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ подгрупа распоред-

група подгрупа ната 
група 

Основна важна 91« 
Дејност на сојузните органи и организации 

01-1 Средства за работната заедница 
01-2 Средства за функционални расходи на сојузните 

органи и организации 
Основна намена 92. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 
02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во те-

ковната година 
02-2-2 Средства за Југословенската народна армија спо-

ред пресметката за претходната година 

Основна намена ОЗ. Нестопанска инвестиции 
03-1 Средства за веешпански инвестиции 

Основна намена 0&. Придонеси и дополнителни сред-
ства за буџетите на други општествеко-подитички 
заедници и пренесени средства врз меѓуопштински 
регионални заедници 

05-2 Дополнителни средства за буџетите на општествено« 
-политичките заедници 

05-2-1 'Дополнителни средства за буџетите на републиките 
и автономните покраини 

05-2-2 Посебни дополнителни средства за буџетите на ре-
публиките и автономните покраини 
Основна намена ®6w Средства пренесени врз општест-
вените дејности 

06-9 Наменски средства пренесени врз Самоуправните 
интересни заедници на пензиско-инвалидското оси-
гурување 

Основна намена 07, Други наменски средства 
07-3 За отпитествено-политичките организации и здру-

женија на граѓани 

ѕ 
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07-4 Други несломенати наменски средства 
07-4-1 Боречко-инвалидска заштита 
07-4-2 Дотации за Фондот на солидарноста на неврзан 

земји и земјите во развој 

Основна намена 08. Буџетска резерва 
08-1 Постојана буџетска резерва 
08-2 Тековна буџетска резерва 

Основна намена 09. Орочени и издвоени средства и 
обврски од поранешните години 

09-4 Обврски по кредити и други обврски од поранеш-
ните години 

09-4-1 Обврски по кредити за нестопански инвестиции 
09-4-2 Обврски по другите кредити и други обврски од 

поранешните години 

Основна намена 10. Други разни расходи 
10-1 Надомест за Службата на општественото книговод-

ство 

Во Билансот на приходите и распоредот на при-
ходите на буџетот на федерацијата под одделни кла-
сификациони броеви на расходната страна на бу-
џетот, се прикажува распоредот на приходите за ос-
новни намени за кои се користат распоредените 
приходи, и тоа: 

Основна намена 01. Дејност на сојузните органи 
и организации, ги опфаќа средствата што со буџетот 
на федерацијата им се распоредуваат (пренесуваат) 
на сојузните органи и организации секоја година, во 
согласност со нивните програми за работа и со зада-
чите за извршување на функциите на федерацијата 
утврдени со Уставот на СФРЈ, со сојузни закони и 
со други општи акти на федерацијата, и тоа: за пот-
ребите на работната заедница на односниот орган 
или организација (распореди група 01-1) и за функ-
ционални расходи на органот односно организаци-
јата и средствата за материјални трошоци, средст-
вата за посебни намени и средствата на опремата 
(распореди група 01-2). 

Основна намена 02. Народна одбрана и општест-
вена самозаштита, ги опфаќа средствата за финан-
сирање на народната одбрана што, во согласност со 
став 2 член 15 од Законот за финансирање на феде-
рацијата, се обезбедуваат за финансирање на ЈНА во 
тековната година (распоредна група 02-1), како и 
средствата што во согласност со став 4 член 15 од 
наведениот закон, се обезбедуваат за ЈНА според 
пресметката за претходната година (распоредат 
група 02-2). 

Основна намена 03. Нестопански инвестиции, ги 
опфаќаат средствата за тековни инвестициони вло-
жувања што се вршат според однапред утврдени и 
одобрени програми (распоредна група 03-1). 

Основна намена 05. Придонеси и дополнителни 
средства за буџетите на други општествено-поли-
тички заедници и пренесени средства врз меѓуоп-
штински регионални заедници, ги опфаќаат допол-
нителните средства на стопански недоволно разви-
ените републики и САП Косово, што, согласно со 
Законот за дополнителните средства на републиките 
и автономните покраини во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата, и тоа: до-
полнителни средства што се утврдуваат во височина 
од 0,93% од износот на општествениот производ на 
вкупното стопанство на Југославија и им се доделу-
ваат на сите недоволно развиени републики и САП 
Косово (распоредна подгрупа 05-2-1), како и посебни 
дополнителни средства во износ од 0,07% од опш-

тествениот производ на вкупното стопанство на Ју-
гославија што и се обезбедуваат на САП Косово за 
развој на материјалната основа на општествените 
служби и посебни дополнителни средства во износ 
од 0,03°/о од општествениот производ на вкупното 
стопанство на Југославија што и се обезбедуваат на 
СР Црна Гора по основ на специфичноста поради 
малиот број жители, и малата густина на населеност 
во таа република. 

Основна намена 06. Средства пренесени врз 
општествените дејности, ги опфаќаат средствата за 
бенефицирани пензии (без воените пензии во смисла 
на одредбите на Законот за обврските на федераци-
јата за пензиите на борците), дополнителните намен-
ски средства за заедницата на пензиско-инвалид-
ското осигурување на СР Црна Гора за покривање 
на дефицитот во фондот на пензиско-инвалидското 
осигурување, средствата за бенефицирани пензии 
на воените лица, во смисла на одредбите од Законот 
за обврските на федерацијата за пензиите на бор-
ците („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), средст-
вата за валоризација на воените пензии, како и до-
полнителни наменски средства за покривање на де-
фицитот во фондот на пензиското осигурување на 
воените лица (распоредна група 06-9). 

Основна намена 07. Други наменски средства, ги 
опфаќаат средствата што, во согласност со член 24 
од Законот за финансирање на федерацијата, се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата. Заради 
дополнително финансирање на определени задачи 
на општествено-политичките и општествените ор-
ганизации што се од интерес за финансирањето за 
функциите на федерацијата (распоредна група 07-3), 
и други неспоменати наменски средства (распореди 
група 07-4). Другите неспоменати наменски средства 
ги опфаќаат средствата за боречка и инвалидска 
заштита, материјална заштита, инвалидски и детски 
додаток, животно осигурување на борците, постојани 
парични надомести, заштита на цивилните инвалиди 
од војните и ел. (распоредна подгрупа 07-4-1) и до-
тацијата за-Фондот на солидарноста на неврзаните 
земји и земјите во развој (распоредна подгрупа 
07-4-2). 

Основна намена 08. Буџетска резерва, ги опфа-
ќа средствата на постојаната буџетска резерва (рас-
пореди група 08-1), и тековната буџетска резерва 
што служи за непредвидени или недоволно предвиде-
ни издатоци во рамките на одделни намени (распон 
редна група 08-2). 
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-Основна намена 09. Орочени и издвоени средства 
и обврски од поранешните години, ги опфаќаат 
средствата за отплата на ануитета по кредитите за 
^стопански инвестиции (распородна подгрупа 
09-4-1) и средствата за отплата на другите кредити, 
за амортизација на обврзниците и ел. (распоредна 
подгрупа 09-4-2). 

Основна намена 10. Други разни расходи, ги оп-
фаќаат средствата распоредени за надомест за по-
кривање на трошоците на Службата на општестве-
рото книговодство за работи на евиденција, работи 
на контрола и за информативно-аналитички работи 
(распоредна група 10-1). 

И 3 В Е Ш Т А Ј 
за остварените приходи и извршениот распоред на приходите ка Буџетот на федерацијата за периодот 

од 1 јануари до • година 

I. ПРИХОДИ 

Реден 
број 

Форма 
на при-
ходите 

Потфор-
ма на 

прихо-
дите 

ВИД НА ПРИХОДИТЕ Износ 

1 2 3 4 5 

Вид ОЗ. Данок на промет на' производи и на надо-
мести за вршење услуги 

01 03-1 Данок на промет на производи 
02 03-1-1 Дел од основниот данок на промет на производи 
ОЗ Вкупно, вид 03. Данок на промет на производи и на 

надомести за вршење услуги . 

Вид 05. Такси 
04 05-1 Административни такси 
05 05-1-1 Конзуларни такси 
Об 05-1-2 Царински такси 
07 05-1-3 Други сојузни административни такси 
08 05 3 Судски такси 
09 Вкупно вид 05. Такси 

Вид 06. Царини и посебни давачки 
10 06-1 Царини 
11 06-2 Посебни увозни давачки и такси 
12 06-2-1 Посебна давачка при увоз на земјоделски и прехран-

бени производи 
13 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното опто-

варување 
14 06-2-3 Посебна давачка за царинско евидентирање 
15 06-2-4 Посебна такса на увезени стоки 
16 
17 

06-2-5 Лежарина за стоки сместени во царински магацини 
Вкупно вид 06. Царини и посебни давачки 

• 

Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, 
приходи на органите на управата и други приходи 

18 07-2 Приходи на органите на управата 
19 07-2 1 Приходи на сојузните органи и организации 
20 07-2-2 Приходи на Сојузната управа за контрола на лета-

њето од надоместот за прелетувања на воздухоплови 
21 07 4 Други приходи 
22 Вкупно вид 07. Приходи според посебни сојузни про-

писи, приходи на органите на управата и други при-
ходи 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 
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I 2 3 • 4 - 5 

23 08-1 Придонеси од републиките и од автономните по-
краини 

24 08-1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 

25 08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 
26 08 1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
27 08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 
28 08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
29 08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 
30 08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
31 08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 
32 Е КУ ино ЕНД 08. Приходи од други општествено-по-

литички заедници 

Вид 09. Позајмици, кредити и ослободени средства 
33 09-5 Примени кредити i, 
34 09-5-1 Средства на Народната банка на Југославија 
35 Вкупно вид 09. Примени кредити 

Вид 10. Средства пренесени од претходната година 
36 10-1 С^ед^тва пренесени од претходната година 
37 Вкупно вид 10. Средства пренесени од претходната 

година 

38 Вкупни приходи за распоред 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Реден 
број 

Распо-
реди 
група 

Распо-
редна 

под-
група 

ОСНОВНА. НАМЕНА Износ 

1 2 3 4 5 

Основна намена 01. Дејност на сојузните органи и 
организации 

39 01-1 Средства за работната заедница 
40 01-2 Сг ед'теа за функционални расходи на сојузните ор-

гани и организации 
41 Вкупно основна намена 01. Дејност на сојузните ор-

гани и оиганизации 1 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

42 
43 

44 

45 

02-1 
02-1-1 

02 1-2 

Средства за Југословенската народна армија 
Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година 
Средства за Југословенската народна армија според 
пресметката за претходната година 
Вкупно осноена намена 02 Народна одбрана 

Ос ловна намена ОЗ. Нестопански инвестиции 
46 
47 

03-1 Средства за нестопански инвестиции 
Вкупно основна намена ОЗ Нестопански инвестиции 
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основна намена 05. придонеси и дополнителни сред-
ства за буџетите на општествено-пОлитичките заед-
ници и пренесени средства врз меѓуопштински ре-
гионални заедници 

48 05-2 Дополнителни средства за буџетите на општествено-
-политичките заедници 

49 05-2-1 Дополнителни средства за буџетите на републиките 
и автономиите покраини 

50 05-2-2 Посебни дополнителни средства за буџетите на ре-
публиките и автономните покраини 

51 Вкупно основна намена 05 Придонеси и дополни-
телни средства за буџетите на други општествено-по-
литички заедници и пренесени средства врз меѓуоп-
штински регионални заедници 

Основна намена 06. Средства пренесени врз опште-
ствените дејности 

52 06 9 Наменски средства за самоуправните интересни за-
едници на пензиско-инвалидското осигурување 

53 Вкупно основна намена 06 Средства пренесени врз 
општествените дејности 

Основна намена 07. Други наменски средства 
54 07-3 За општествено-политичките организации и здруже-

нијата на граѓани 
55 07-4 . Други неспоменати наменски средства 
56 07-4-1 Боречко-иивалидска заштита 
57 07-4-2 Дотација за Фондот на солидарноста на неврзаните 

земји и земјите во развој 
58 Вкупно основна намена 07 Други наменски средства 

Основна намена 08. Буџетска резерва 
59 08-1 Постојана буџетска резерва 
60 08-2 Тековна буџетска резерва 
61 Вкупно ссновна намена 08 Буџетска резерва 

Основна намена 09. Орочени и издвоени средства И 
обврски од поранешните години 

62 09-4 Обврски по кредити и други обврски од поранешните 
години 

63 09-4-1 Обврски по кредити за нестопански инвестиции 
64 09-4-2 Обврски по другите кредити и други обврски од по-

ранешните години 
65 Вкупно основна намена 09 Орочени и издвоени сред-

ства и обврски од поранешните години 

Основна намена 10. Други разни расходи 
бб 10-1 Надомест за Службата на општественото книговод-

ство 

67 

68 

Вкупно основна намена 10 Други разни приходи 

Вкупно распоредени и ^распоредени приходи 
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87. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
Секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Kleine Zeitung", број 249 
од 26 октомври 1977 година, што излегува на гер-
мански јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/376 
16 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
Странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
Секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER RUND-

SCHAU" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Rundschau", 
број 249 од 26 октомври 1977 година, што излегува 
на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Репуб-
лика Германија. 

Бр. 650-1-22/588 
17 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

89. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
Странски средства за масовно комуницирање и за 
Странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА BFCHHKOT „RHEINISCHER MERKUR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Rheinischer Merkur", број 

43 од 28 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Келн, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/589 
17 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

90. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
Странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA* 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Corriere della Sera", број 
251 од 29 октомври 1977 година што излегува на 
италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/322 
18 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

91. 
Врз основа на член 59 Став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Welt am Sonntag", број 44 
од 30 октомври 1977 година, што излегува на гер-
мански јазик во Хамбург, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/592 
19 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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92. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
Секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
југославија на списанието „Paris Match", број I486 
од 18 ноември 1977 година, што излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/476 
19 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

93. 
Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии дирек-
торот на Сојузната управа за царини утврдува 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ 
ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВ-
ЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО 

ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. За стоките што југословенски и странски др-
жавјани непосредно ги увезуваат,- односно примаат 
од странство, се определува царинската основица, 
и тоа: 

1 2 3 4 5 

1 09.01 Кафе: 
1) сурово во зрно kg 80 
2) пржено или мелено kg 100 

3) екстракти на кафе (Nes kafe) 100 g 30 
2 22.09 Виски литар 100 
3 24.02 Цигари 20 парч. 9,50 
4 40.11 Гуми за тркала од сите видо-

ви: 
1) внатрешни гуми kg 46 
2) надворешни гуми? 

а) дијагонални, 
50 обични kg ' 50 

б) радиј алии kg 80 
в) протекторат! t 

25 1) дијагонални kg 25 
2) радиј а лии kg 40 

1 2 3 4 9 

5 42.03 Предмети за облека од при-
родна или пресу вана кожа: 
1) од природна кожа: 

а) палта: 
1) од мазна кожа парче 4.500 
2) од велур-кожа парче 3.500 

б) мантили: 
1) од мазна кожа парче 2.900 
2) од велур-кожа парче 2.500 

в) јакни: * 
1) од мазна кожа парче 1.500 

2) од велур-кожа парче 1.200 
3) од други кожи парче 1.900 

4) во комбинација на 
2.360 кожа и крзно парче 2.360 

г) женски комплети: 
2.000 1) од мазна кожа парче 2.000 

2) од велур-кожа 
2.800 (со крзно) парче 2.800 

2) од пресувана (свинска) 
кожа: 
а) мантили парче 1.800 
б) јакни: 

1) со постава парче 1.500 
2) без постава парче 900 
3) предмети за облека 

за деца: 
а) бунда парче 1.400 
б) јакни парче 600 
в) панталони парче 400 
г) здолници парче ЗОО 

6 43.03 Предмети од крзно 
(крзно срамотено или кон-
фекционирано): 

од прости или вештачки 
крзна: 

а) за возрасни kg 1.500 
б) за деца kg 900 

2) од фини крзна: 
а) бунди: 

1) „Нерц" парче 24.000 
2) „Астраган" парче 16.000 
3) „Фока", „Нутрија" парче 13.000 

б) јакни парче 12.000 
в) капи-шубари парче 1.200 
г) шал-јаки парче 1.000 

7 50.09 Ткаенини од природна свила 
или шап-свила: 
1) ретки ткаенини (муслин, 

гренадин, воал, газа и ел.) kg 700 
2) чести ткаенини kg 600 

$ 50.10 Ткаенини од бурет-свила kg 500 
9 51.04 Ткаенини од вештачки или 

синтетички влакна (бескрај-
ни) 
1) од вештачки влакна (аце-

тат, рајон и ел.) kg 250 
2) од синтетички влакна kg 350 

10 53.11 Ткаенини од волна и фина 
длака: 
1) од воленено влачено пре-

диво со над 50% волна kg 350 
2) од волнено влачено и чеш-

лано предиво со над 50°/о 
волна (полукамгарн) kg 500 
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11 55.06 

12 55.08 

13 55.09 
14 56.07 

15 58.01 

16 58.04 

17 59.05 

18 59.07 

19 60.01 

20 60.05 

3) од воленено чешлано пре-
диво со над 50% волна и 
во мешаница со предива 
од други текстилни мате-
ријали 

Конец: 
1) за изработка на гоблени 
2) за везење 
3) друго 
Ткаенини од памук, букле, 
вид фротирни ткаенини 
Други ткаенини од памук 
Ткаенини од вештачки или 
синтетички влакна: 
1) од вештачки влакна 
2) од синтетички влакна 
Теписи, прекривки и прос-
тирку со јазли: 
1) врзани со рака, волнени: 

а) од 120.000 до 440.000 
јазли 

б) над 440.000 до 600.000 
јазли 

2) врзани со машина: 
а) волнени 
б) од други влакна 

Плиш и сомот: 
1) од памук 
2) од свила 
3) од волна 
4) од синтетички влакна 
Рибарски мрежи: 
1) од синтетички влакна 
2) од памук 
Гоблен сетови (тип „Herde"); 
1) големина 10 X 12 cm 
2) големина 21 X 30 cm 
3) големина 21 X 45 cm 
4) големина 30 X 40 cm 
5) големина 40 X 57 cm 
6) големина 45 X 100 cm 
Забелешка: Основицата за 
гоблени за одделни големини 
е дадена за помплетно паку-
вање (платно со слика и 
волна). Ако волната не е 
природна, царинската осно-
вица се намалува за 20% 
Плетени или хеклувани мет-
ражни стоки, нееластични и 
некаучукувани: 
1) од памук 
2) од волна 
3) од синтетички влакна 
4) од вештачки влакна 
Горна облека и други пред-
мети плетени или хеклувани, 
нееластични, и некаучуку-
вани: 
1) од памук 
2) од волна и фина животин-

ска длака 
3) од синтетички влакна 
4) од вештачки влакна 

kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

m2 

m* 

m2 

kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
kg 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

kg 
kg 
kg 
kg 

kg 

kg 
kg 
kg 

600 

1.500 
500 
150 

170 
170 

250 
350 

1.800 

2.300 

700 
500 

ЗОО 
600 
250 
200 

250 
130 

150 
200 
350 
500 
700 
900 

170 
500 
350 
250 

ЗОО 

800 
500 
400 

21 61.01 Горна облека за возрасни 
мажи: 
1) од волнена ткаенина: 

а) палта 
б) мантили 
в) облека 

г) сакоа 
д) панталони 

2) од синтетички ткаенини и 
од мешаница (до 50% вол-
на): 
а) палта 
б) мантили 
в) облека 

г) сакоа 
д) цанталони 

3) од памучна и цел-ткаени-
на и од мешаница (до 50% 
синтетика): 
а) мантили 
б) облека 

в) сакоа 
г) панталони: 

1) „blue jeans" 
2) други 

4) виндјакни од сите видови 
- ткаенини: 

а) без влошка 
б) со влошка 

5) блузи од сите видови 
ткаенини: 

а) „blue jeans" 
б) други 

22 61.02 Горна облека за жени и деца: 
1) од волнена ткаенина: 

а) палта 
б) мантили 
в) костими 
г) фустани 
д) здолници 
ѓ) панталони 

2) од синтетички ткаенини и 
од мешаница (до 50% вол-
на): 
а) палта 
б) мантили 
в) костими 

г) фустани 
д) здолници 
ѓ) пита лони 

3) од памучна и цел-ткаени-
на и од мешаница (до 50% 
синтетика): 
а) мантили 
б) фустани 
в) здолници: 

1) „blue jeans' 
2) други 

г) панталони 
v 1) „blue jeans" 

2) други 
4) виндјакни од сите видови 

ткаенини: 
а) без влошка 
б) со влошка 

парче 2.300 
парче 1.800 
ком-
плет 1.800 
парче 1.200 
парче 500 

парче 1.600 
парче 1.200 
ком-
плет 1.200 
парче 800 
парче. 400 

парче 
ком-
плет 
парче 

парче 
парче 

800 

800 
500 

350 
ЗОО 

парче 400 
парче 600 

парче 
парче 

350 
150 

парче 2.300 
парче 1.800 
ком-
плет 
парче 
парче 
парче 

1.600 
900 
500 
500 

парче 1.800 
парче 1.600 

1.200 
ком-
плет 
парче 700 
парче 350 
парче ЗОО 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

800 
400 

250 
200 

350 
200 

парче 400 
парче 600 
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23 62.01 

25 63.01 

26 

3 4 5 

5) детска облека: 
а) волнена kg боа 
6Ј друга kg 350 

6) блузи од сите видови 
ткаенини: 
а) „blue jeans" парче 350 
б) други парч« 150 

7) комплети за бебиња пакет 800 
Ќебиња: 
1) од длака од камила парче 900 
2) од волна: 

а) за едно лице парче 600 
б) за две лица парче 80Q 

3) од памук парче 100 
4) од синтетички влакна парче 500 
Креветска рубелина, рубели-
на за на маса и завеси: 
1) чаршафи: 

а) јорга неки: 
1) платно парче 140 
2) дамаст парче 200 

б) креветски: 
1) за едно лице парче 70 
2) за две лица парче 130 

2) кадафи: 
а) платно парче 40 
б) дамаст парче 50 

3) прекривки за кревет: 
а) за едно лице парче 250 
б) за две лица парче 400 

4) чаршафи за на маса: 
а) печатено платно: парче 60 
б) дамаст парче 200 

5) трпезни гарнитури: 
а) печатено платно: 

1) за 6 лица гарни-
тура 200 

2) за 12 лица гарни-
тура 250 

б) дамаст: 
1) за 6 лица гарни-

тура ЗОО 
2) за 12 лица гарни-

тура 400 
6) завеси, од синтетички 

влакна kg 400 
Употребувани предмети за 
облека и употребувани обув-

ки kg 150 
Обувки со ѓонови од природ-
на или пресувана кожа: 
1) чевли: 

а) машки чифт 500 
б) женски чифт 450 
в) детски чифт 250 

2) чизми: 
а) машки чифт 600 
б) женски чифт 800 
в) женски чифт 350 

3) чевли за скијање: 
а) за возрасни чифт 1.200 
б) за деца чифт 600 

1 2 3 4 5 

27 66.01 Чадори: 
1) на расклопување парче 200 
2) со рачка парче 150 

28 69.11 Садови и други предмети што 
се употребуваат во домаќин-
ството или за тоалетни цели 
од порцелан: / 
1) едпобојни kg ^ 80 
2) повеќебојни kg 140 

29 69.12 Садови и други предмети 
што се употребуваат во до-
маќинството или за тоалетни 
цели, од други видови кера-
мика : 
1) еднобојни kg 50 
2) повеќебојни kg 80 

30 70.13 Изработки од стакло, што се 
употребуваат за на маса, куј-
на, канцеларија, за внат-
решна декорација и ел.: 
1) од кристал: 

а) брусен kg ООО 
б) друг (леан) kg ЗОО 

2) од друго стакло kg 100 
31 73.36 Печки: 

1) на цврсти горива, обични парче 1.200 
2) на течни горива: 

а) до 5000 kcal парче 1.300 
б) над 4000 kcal парче 1.800 
в) со автоматска регулци-

ја на топлина: 
1) обични парче 2.500 
2) обложени со кера-

мика парче 3.300 
3) камини парче 4.000 

3) на гас: 
а) без електромагнетно 

палење: 
1) до 2000 kcal парче 1.000 
2) над 2000 kcal парче 1.800 

б) со електромагнетно 
палење: 
1) до 2000 kcal парче 1.700 
2) над 2000 kcal парче 2.300 

в) камини со автоматска 
регулција на топлина: 
1) до 5000 kcal парче 3.500 
2) над 5000 kcal парче 4.000 

А) за централно греење, не-
електрично загревање со 
вградени котли за загре-
вање вода без додатна 
опрема за разведување на 
топлина и без горилник: 
а) до* 13500 kcal парче 5.000 
б) над 13500 kcal до 

17500 kcal парче 5.800 
в) над 17500 до 20500 kcal парче 6.700 
г) над 20500 до 24000 kcal парче 7.506 
Д) над 24000 до 27000 kcal парче 8.400 
ѓ) над 27000 до 30000 kcal парне 9.000 
е) над 30000 до 33000 kcal парче 9.800 
Ж) над 33000 до 37000 kcal парче 10.600 
3) над 37000 до 40000 kcal парче 11.700 
Б) над 40000 до 43000 kcal парче 12.500 
И) над 43000 до 47000 kcal парче 13.200 
ј) над 47000 до 52000 kcal парче 14.400 
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к) над 52000 до 56000 кса1 парче 15.200 
л) над 56000 до 61000 kcal парче 15.800 
љ) над 61000 до 68000 kcal парче 16.800 

Забелешка: За следната 
опрема што се вградува 
во уред за централно гре-
ење, ако се увезува за-
едно со печките, царин-
ската основица се зголе-
мува и тоа за: 

новица 
107о. 

се намалува за 

1) бојлер литар 
2) пумпа за вода парче 
3) термостат за котел парче 
4) моторен вентил за ме-

шање парче 
5) проточна батерија парче 
6) горилник 1000 

kcal 
5) шпорети за домаќинство: 

а) на цврсти горива парче 
б) на течни горива до 5000 

kcal парче 
в) на гас: 

1) со три пламени парче 
2) со четири пламени парче 

6) гасни решоа пла-
мен 

7) гасни бојлери-проточни: 
а) до 5 литри во минута парче 
б) над 5 до 10 литри во минута парче 
в) над 10 до 15 литри 

во минута парче 
82 73.37 Радијатори: 

1) од леано железо kg 
2) од челичен лим kg 

83 73.38 Предмети што обично се упо-
требуваат во домаќинство: 
1) садови: 

а) емајлирани kg 
б) од не'рѓосувачки 
челик ~ kg 

76.16 Радијатори од алуминиум kg 
84.06 Мотори со внатрешно согору-

вање: 
1) мотори за чамци, подвиж-

ни: 
-а) до 6 КЅ КЅ 
б) над 6 до 8 КЅ КЅ 
в) над 8 до 10 КЅ КЅ 
г) над 10 до 14 КЅ КЅ 
д) над 14 до 18 КЅ КЅ 

2) мотори за погон на разни 
уреди (стабилни-дизел), 
освен за моторни возила и 
трактори: 
а) до 3 КЅ - КЅ 
б) над 3 до 4,5 КЅ КЅ 
в) над 4,5 до 7 КЅ КЅ 
г) над 7 до 10 КЅ КЅ 
д) над 10 до 13 КЅ КЅ 
ѓ) над 13 до 17 КЅ КЅ 
е) над 17 до 20 КЅ КЅ 
ж) над 20 до 30 КЅ КЅ 

Забелешка:"За бензински-
те мотори, царинската ос-

85 

20 
1.500 

ЗОО 

1.400 
1.500 

100 

1.800 

1.900 

2.500 
2.700 

100 

1.000 

1.500 

1.800 

25 
20 

100 

180 
70 

1.300 
1.200 
l.ioa 

900 
800 

1.500 
1.350 
1.250 
1.150 
1.050 

950 
900 
850 

36 84.15 Ладилници-фрижидери за 
домаќинство: 
1) обични литар 
2) комбинирани со конзер-

ватор (длабоко ладење): 
а) со конзерватор до 80 

литри литар 
б) со конзерватор над 80 

литри литар 
3) комбинирани (електрично 

-гасни): 
а) комбинирани на струја 

од 220 V и понизок на-
пон литар 

б) комбинирани на струја 
од 220 V, понизок на-
пон и гас литар 

4 конзерватори — апарати 
за длабоко ладење: 
а) разладни витрини литар 
б) разладни ормани литар 

37 84.16 Апарати за пеглање за дома-
ќинство со вал јаци: 
1) без статив (се монтираат 

на маса) широчина на 
валјакот до 56 cm 

2) со статив, широчина на 
валјакот: 
а) до 74 cm парче 
б) над 74 до 85 cm парче 

3) со склопувачки статив, 
широчина на валјакот: 
а) до 65 cm парче 
б) над 65 до 74 cm парче 
в) над 74 до 85 cm парче 

38 84.18 Кујнски пречистува чи на воз-
дух (напи), со филтер и вен-
тилатор 

39 84.19 Машини за миење садови, за 
домаќинство: 
1) за 6 лица парче 
2) над 6 до 8 лица парче 
3) над 8 до 10 лица парче 
4) над 10 до 12 лица парче 

Забелешка: За машините 
за миење садови со вгра-
ден мијалник (орманче), 
царинската основица се 
зголемува за 1.500 динари 

40 84.37 Машини за рамно плетење за 
домаќинство, нето тежина до 
20 kg без постамент: 
1) едноредни: 

а) без програматор парче 
б) со програматор парче 

2) дворедни: 
а) без програматор парче 
б) со програматор парче 

41 84Г40 Машини за перење и суше-
ње ру бе лина, за домаќинство: - ^ ^ 
1) за перење — автоматски " ~ 

до 5 kg сува рубелина: 
а) со повеќе програми 1 kg 

(претперење, перење, и сува 
. центрифугирање) рубе-

лина 

15 

16 

18 

50 

60 

18 
22 

парче 1.800 

4.400 
4.900 

3.300 
4.900 
6.000 

парче 1.500 

4.800 
5.200 
6,000 
7.000 

3.500 
5.000 

8.500 
11.000 

1.106 
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б) Superdry Trockner (со 
претперење, перење, 
центрифугирање) 

2) за сушење: 
а) центрифугу 

тет 2,5 kg 
б) калорифери 

капаци-

1 kg 
сува 
рубе-
лина 

парче 
1 kg 
рубе-
лина 

1.500 

1.200 

1.000 
42 84.41 Машини за шиење за дома-

ќинство: 
1) со ножен погон: 

а) кабинет 
б) носиви (портабл) 
в) глава 

2) со електричен погон: 
а) цик-цак: 

1) кабинет 
2) носиви (портабл) 
3) глава 

б) автоматски цик-цак: 
1) кабинет 
2) носиви (портабл) 
3) глава 

в) суперавтоматски цик-
ц а к : 
1) кабинет 
2) носиви (портабл) 
3) глава 

3) постаменти за шивачки 
машини: 
а) кабинет 
б) други 

43 84.47 Кружни пили (циркулари) 
на постамент, со електромо-
тор со јачина: 
1) 1,5 kW 
2) 2,2 kW 
3) 3 kW 

44 84.49 Верижни пили за рачна упо-
треба, со мотор со внатрешно 
согорување 

45 84.51 Пишувачки носиви (портабл) 
машини, нето тежина: 
1) до 4 kg 
2) над 4 до 5 kg 
3) над 5 до 6 kg 
4) над 6 до 7 kg 

Забелешка: Ако наведе-
ните машини се електри-
чни, царинската основи-
ца се зголемува за 30%. 

46 85.01 Електрични мотори и испра-
вачки апарати: 
1) Електрични мотори со ја-

чина: 
а) 0,12 kW 
б) 0,18 kW 
в) 0,25 kW 
г) 0,31 kW 
д) 0,55 kW 
ѓ) 0,75 kW 
е) 1,1 kW 
ж) 1,5 kW 
з) 2,2 kW 
в) 3 kW 
и) 4 kW 

парче 2.500 
парче 2.100 
парче 1.700 

парче 4.300 
парче 3.700 
парче 3.000 

парче 4.900 
парче 4.300 
парче 3.600 

парче 5.500 
парче 4.900 
парче 4.200 

парче 1.300 
парче 700 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

400 
900 

900 
1.400 
2.000 
2.400 

500 
1.200 

2) стабилизатори за телеви-
зори: 
а) за црно-бели парче 
б) за приемници во боја парче 

47 85.06 Електромеханички апарати 
за домаќинство со вграден 
електричен мотор: 
1) правосмукалки: 

а) до 400 W 
б) над 400 до 600 W 
в) над 600 до 800 W 
г) над 800 до 1000 W 

2) апарати за мелење и ме-
шање на животни намир-
ници (миксери тежина до 
5 kg): 
а) обични, рачни 
б) универзални-трпезни 

3) мелници за кафе (тежина 
до 1 kg) парче 150 

48 85.12 Електротермички уреди за 
домаќинство: 
1) електрични грејачи за во-

да, бојлери: 
а) до 10 литри парче 
б) над 10 до 30 литри парче 
в) над 30 до 60 литри парче 
г) над 60 до 80 литри парче 
д) над 80 до 100 литри парче 
ѓ) за секој натамошен ли-

тар над 100 литри, ца-
ринската основица се 
зголемува за 35 динари. 

2) електрични греј алки (ка-
лорифери), со термостат 
и вентилатор парче 

3) камини парче 

700 
850 

1.000 
1.300 
1.500 

1 

боб 
4.000 

парче 3.300 4) електрични радијатори со 
100 парче 4.060 термостат ребро 100 

парче 4.700 5) електрични рачни апара-
ти за сушење коса — фе-
нови: 

КЅ 1.000 а) обични: 
1) до 500 W 
2) над 500 W 

парче 
парче 

150 
200 

парче 1.200 б) комплет со чешли, ка-
ЗОО парче 1.800 па и црево парче ЗОО 

парче 2.100 6) завивачи на коса: 
ЗОО парче 2.500 а) завивачи парче ЗОО парче 

б) комплет со чешли парче 350 
7) куќни хауби, со статив, 

400 до 1200 W парче 400 
8) електрични шпорети; 

а) со три греј ни плочи: 
1) обични парче 

ч 

1.800 
2) со една експрес-

2.100 -плоча парче 2.100 
парче 850 3) со две експрес-пло-

2.400 парче 950 чи парче 2.400 
парче 
парче 

1.000 
1.100 б) со четири греј ни пло-

чи: парче 1.200 
б) со четири греј ни пло-

чи: 
2.700 парче 1.400 1) обични парче 2.700 

парче 1.700 2) со една експрес-
3.200 парче 2.000 -плоча парче 3.200 

парче 2.500 
парче 3.100 Забелешка: Царинската 
парче 3.700 основица за автоматска 
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гре Јна клона се зголемува 
за 600 динари. 

9) Комбинирани шпорети на 
гас и електрична струја: 
а) со три пламени и една 

електрична плоча 
б) со четири пламени и 

со една електрична 
плоча 

в) со два пламена и две 
електрични плочи 

г) со три пламени и две 
електрични плочи 

д) со четири пламени и 
две електрични плочи 

10) електрични микробранови 
печки: 
а) до 500 W 
б) над 500 W: 

1) обични 
2) со вградена скара 

(грил) 
11) електрични пегли 

а) обични 
б) со парно влажење 

12) електрични термоакуму-
лациони печки, со јачинаi 
а) 2 kW 
б) 3 kW 
в) 4 kW 
г) 5 kW 
Д ) 6 kW 

49 85.15 Телевизиски приемници: 
1) носечки (портабл): 

а) црно-бели со екран: 
1) до 25 cm 
2) над 25 до 31 cm 
3) над 31 до 36 cm 
4) над 36 до 44 cm 
5) над 44 до 48 cm 

б) во боја со екран: 
1) до 36 cm 
2) над 36 до 44 cm 
3) над 44 до 48 cm 

2) трпезни: 
а) црно-бели со екран: 

1) до 51 cm 
2) над 51 до 63 cm 
3) над 63 cm 

б) во боја со екран: 
1) до 51 cm 
2) над 51 до 56 cm 
3) над 56 до 67 cm 

Забелешка: За телеви-
зиски приемници во боја, 
без вграден систем за да-
лечинско управување, ца-
ринската основица се на-
малува за 1.500 динари. 

50 87.10 Велосипеди без мотор: 
1) за возрасни 

а) обични 
б) склопувачки, со преч-

ник на тркалата над 
15'' 

в) спортски 
2) за деца, со пречник на 

тркалата: 
а) до 15' * 
б> над 15" 

парче 
парче 

500 
800 

парче 2.700 

парче 2.900 

парче 3.000 

парче 3.200 

парче 3.500 

парче 4.500 

парче 5.500 

парче 6.000 

парче 
парче 

парче 1.000' 

парче 1.300 
парче 1.500 

парче 6001 
парче 800 

парче 1.200 

парче 
парче 

350 
500 

180 
ЗОО 

парче 3.800 
парче 4.800 
парче 5.500 
парче 6.200 
парче 7.000 

парче 1.800 
парче 2.000 
парче 2.400 
парче 2.700 
парче 3.000 

парче 8.000 
парче 9.000 
парче 10.000 

парче 3.200 
парче 3.500 
парче 4.000 

парче 12.000 
парче 13.500 
парче 16.500 

51 87.13 Детски колички: 
1) обични 
2) длабоки 
3) комбинирани, спортско-

— длабоки со посебна вло-
шка 

52 87.14 Рачни колички за превоз на 
материјали, со едно тркало: 
1) пластични 
2) метални 

53 92.12 Грамофонски плочи и други 
регистратори на звук: 
1) грамофонски плочи со 

пречник: 
а) 17 cm 
б) 25 cm 
в) 30 cm 

2) магнетофонски ленти не-
снимени 

3) касети неснимени: 
а) С-60 
б) С-90 
в) С-120 

Општа забелешка „За машините и апаратите 
со мотори погонската сила е изразена во КЅ спо-
ред DIN. 

2. За стоките што југословенски или странски 
државјани непосредно ги увезуваат, односно при-
маат од странство, што не се опфатени со точка 1 
од оваа листа, царинската основица ја утврдува 
царинарницата со процена, врз основа на просеч-
ните цени на странските пазари во смисла на член 
42 став 3 од Царинскиот закон. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
листа престанува да важи Листата на царинските 
основици за стоките што југословенски и странски 
државјани непосредно ги увезуваат, односно при-
маат од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/76 и 8/77). 

4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

парче 20 
парче 60 
парче 80 

П1 0,30 

парче 30 
парче 40 
парче 60 

Бр. 15150 
26 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Кемал Тараба?, е. р. 

94. 
Врз основа на член 6 став 3, член 7 став 3 и 

член 8 став 5 од Законот за Единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/76), директорот на Сојузниот завод за стати' 
етика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕД-

НИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за распоредување на органи-

зациите и заедниците по дејностите („Службен лист 
т СФРЈ"Д бр, 42/76 и 61/77) во Упатството за 
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пополнување на Образецот РОЈ-1, што е составен 
дел на тој правилник, во текстот на упатството 
„Пополнување на Образецот РОЈ-1 — Пријава за 
организацијата — заедницата", во став 3 во точка 
6 став 1 по зборовите: „27 Занаетчиска задруга" се 
додаваат зборовите: „28 Други задруги". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 710-147/1 
12 јануари 1978 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

д-р Војин Конвалинка, с р. 

95. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Престанува да важи југословенскиот стандард 

од областа на градежништвото: 
— Високоградба: 
— Градежни материјали, градеж-

ни елементи и системи на гра-
дење — — — — — — — JUS U.M1.001 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/76). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 12-174/1 
9 јануари 1978 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

96. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација пропишува 1 

П Р А В И Л Н И К 
5А ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Решението за југословенските стандарди за коз-

метички производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/71) престанува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 13-448 
16 јануари 1978 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, * 
Милан Крајновиќ, е. р. 

97. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на југословенскиот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Решението за југословенските стандарди за 

козметички производи („Службен лист на СФРЈ"* 
бр. 26/67), престанува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 13-449 
16 јануари 1978 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

98. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на југословенскиот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Решението за југословенските стандарди за 

козметички производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/65), престанува да важи. 

Член 2 
Свој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
Бр. 13-450 

16 јануари 1978 година 
Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р* 
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99. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на југословенскиот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Престануваат да важат југословенските стан-

дарди за козметички производи, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

— JUS H.H4.101 
— JUS H.H4.110 
— JUS H.H4.120 

Донесени со , Решението за југословенските стан-
дарди за козметички производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/64). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1) Тоалетни кремови — 
2) Колониска вода — — 
3) Глицерин-желе — — 

16 
Бр. 13-451 

јануари 1978 
Белград 

година 

ДирЅектор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

100. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за 

Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со сојузниот секретар за пазар 
и цени, директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО 
АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ, СО 
ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И СО СПИСОК НА 
ОВЛАСТЕНИТЕ СЕРВИСИ И ЗА НАЈМАЛОТО 
ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК ЗА ТИЕ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Производите што, во смисла на член 45 од 
Законот за стандардизацијата, организациите на 
здружен труд можат да ги пуштаат во промет само 
ако се снабдени со гарантен лист, со техничко 
упатство и со список на овластените сервиси се: 

1) акустични апарати и оптичко-акустични 
апарати (радиоприемници, телевизиски приемници, 
магнетофони, диктафони, магнетоскопи, грамофони 
и потсилувачи и др.); 

2) електрични апарати (бојлери, шпорети, ради-' 
јатори, пегли, греалки и др.); 

3) апарати, односно уреди за̂  ладење, за греење 
и за климатизација (фрижидери, нафтени и гасни! 
печки, термоакумулациони печки, печки со трајно 
жарење, собни вентилатори и др.); 

4) други електрични апарати (правосмукалки, 
апарати за мазнење и струлсење паркети, апарати 

за перење, цедење и сушење рубелина, апарати за 
миење садови, миксери, апарати за производство на 
сокови и други слични апарати за домаќинство, 
како и апарати за бричење и стрижење, апарати за 
сушење коса и др.); 

5) електрични акумулатори и стабилизатор^, 
6) машини за шиење и машини за плетење; 
7) машини за пишување, машини за сметање и 

апарати за копирање; 
8) телефонски апарат*; 
9) патнички и товарни автомобили, комби-авто-

мобили и автомобилски приколки; 
10) земјоделски трактори и нивни приколки, 

мотоцикли, мопеди, скутери и велосипеди; 
11) машини и уреди за потребите на земјодел-

ството (комбајни, вршалки, триери, елеватори, само-
одни и приклучни машини за ѓубрење, садење, пра-
шење, косидба и берба на плодови и др.); 

12) мотори со внатрешно согорување; 
13) гуми за сите возила и за земјоделски ма-

шини; 
14) фотографски апарати, апарати за зголему-

вање фотографии и светломери; 
15) кино и фото-камери; 
16) медицински и слични апарати (апарати за 

подобрување на слухот, апарати за масажа и др.); 
17) часовници чија продажна цена е над 100 

динари; 
18) спортски реквизити чија продажна цена е 

над 100 динари, спортски моторни чамци и мотори 
за чамци; 

19) спортско и ловечко оружје; 
20) музички инструменти чија продажна цена 

е над '250 динари; 
21) куќни, канцелариски и школски мебел; 
22) куќни ваги. 
2. Времето на траењето на гарантниот рок за 

производите од точка 1 на оваа наредба го опреде-
лува организацијата на здружен труд што го из-
дала гарантниот лист, со тоа што тој рок да не 
може да биде пократок, и тоа: 

1) за производите од одредбите под 10, 12 и 20 — 
од шест месеци; 

2) за производите од одредбите под 9 и 13 — од 
шест месеци или поминати 10.000 километри; 

3) за производите од одредбите под 1, 2, 3, 4, 5, 
11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22 — од дванаесет месеци; 

4) за производите од одредбите под 7 и 19 — од 
осумнаесет месеци; 

5) за производите од одредбите под 6 и 8 — од 
дваесет и четири месеци. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лување на производите што можат да се пуштаат 
во промет само со гарантен лист и со техничко 
упатство и на производите за кои за време на 
гарантниот рок, мораат да бидат обезбедени сер-
виси© одржување и потребни резервни делови како 
и за најмалото траење на гарантниот рок за тие 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/75). 

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

Бр. 31-2/1 
4 јануари 1978 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. ft 
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101. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во договор со 
банките овластени за работи со странство, Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИ-
ТЕ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВАЊЕ И ПРО-
ДАЖБА НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР И НА МЕЃУ-

БАНКАРСКИОТ СОСТАНОК 

1. Предмет на купување и продажба на девиз-
ниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок се след-
ните видови на девизи: 

1) австриски шилинг (Sch) 
2) белгиски франк (Bfr) 
3) данска круна (Dkr) 
4) финска марка (Fmk) 
(5) француски франк (FF) 
6) холандски флорин (НП) / 
7) италијанска лира (Lit) 
8) норвешка круна (Nkr) 
9) германска марка (DM) 
10) шпанска пезета (Pt) ^ 
11) швајцарски франк (Sfr) 
12) шведска круна (Ѕкг) 
13) англиска фунта (Lstg) 
14) ирачки динар (Ir. din.) 
15 јапански јен (Yen) 
16) кувајтски динар (Kuv. din.) 
17) канадски долар (Can $) 
18) Сад долар (USA $) 
19) австралиски долар (А $) 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за видовите на 
девизите што се сметаат како девизи од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
кања („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/73, 27/73, 
69/73, 39/74, 57/74 и 34/75). 

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

О. бр. 2 
16 јануари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

. на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. p. 

ПОМИЛУВАЊА 
Врз основа на член 315 став 1 точка 9 од Уста-

вот на СФРЈ, член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ, а во врска со чл. 1, 2 и 11 од Законот за 
помилување, Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од кривично гонење долуна-

ведените обвинети лица: 
Ахметовиќ Мехмед Лутво, Ахмиќ Атифа Џевад, 

Ајдини Шабан Фаик, Алексиќ Лука Милорад, Али-

бегиќ Осман Бајрам, Андриќ Трајко Петар, Ан-
дриќ Радојко Родољуб, Анѓелиќ Марко Иван, Аниќ 
Никола, Арсеник Перо Никола, Арсиќ' Душан 
Милан; 

Бабиќ Мате Мато, Бабиќ Божин Мираш, Варја 
Бајрам, Бајрактарева^ Алага Мустафа, Бајрамовиќ 
Алија Мизет, Бајриќ Салих Расим, Бакиќ Стојан 
Душан, Бакиќ Иван, Баковиќ Иван Иле, Бамбур 
Зекир Реџеп, Барач Иван Фабијан, Баришиќ Драго 
Марко, Бебек Милан Миленко, Бечиќ Мате, Бегоња 
Марко Анте, Бехара Иле Рајка, Бериша Мурат 
Рагиб, Бешиќ Сабит Ферид," Бичиќ Мурат Сабрија, 
Биједиќ Хусо Зајко, Блалѕевиќ Марјан Мато, Бла-
жевиќ Мато, Блажевиќ Стјепан, Бобушиќ Тодор, 
Здравко, Бојаниќ Душан Богољуб!, Бојиќ JoBarf 

Богомир, Боро јевиќ Васо Ранко, Бошњак Перо Љун 
бинка, Божиќ) Злата, Брандиќ Мехмеда4 Џемали 

Брандиќ Мехмед Џемаз, Бркиќ Ивана Блаж, Бу«« 
л>ескај Идриз, Бурек Мирка Ружа;^ 

Цигуљин Рама Садик, Циндриќ Шимо, Цолиќ 
Шиме Недељко, Цвишиќ Јована Душан, Катиќ Ра« 
гиб Раза, Кехо Ранко Петар, Ќорковиќ Иво Анто, 
Ќуќуз Пера Јово, Ќук Милан Ловро, Ќуриќ Грга 
Никола; 

Чандриќ Мирослав, Чаковац Зефира Назим, 
Чаушевиќ Муја Џемал, Чедан Станислав, Чулиќ 
Меша Хабиб; 

Дедиќ Хамид Хашим, Дејановиќ Никола Љубица, 
Деретиќ Јован Бранко, Девиќ Васа Петар, Дизда-
ревиќ Рамо Рамиз, Докиќ Богдан Станко, Драшко-
виќ Богуќ Даница, Дрча Никола Васо, Дукиќ Љуба 
Цвијетин!, Дукиќ Хасан Ибрахим, Дуспара Анте 
Ивица; 

Џенановиќ Хамид Аго, Џеиановиќ Душан Даут, 
Цер лек Ибрахим Фехмија; 

Гурѓевиќ Милана Рајко, Гуричиќ Милош МилеЈ 
Елезовиќ Мустафа Бего, Ериќ Илија Среќко; 
Ференчак Блаженка, Феризи Миран Исмет, Фи-

лимоновиќ Ком јен Милорад, Филиповиќ Тадија 
Ивка, Филиповић Иван, Франк Анте Винко, Франић 
Милан Драго, Функо Иван Марица; 

Гашпариќ Иван Стјепан, Гавриќ Марко Иво, 
Гелиќ Благоја Перо, Горенц Јоже Антон, Грабовац 
Омер Емир, Грбо Јусуф Захид, Гргиќ Иво, Грлиќ 
Антон Станко, Грубишиќ Вјекослав; 

Хабула Хусеин Омер/Хаџимбрахимбеховиќ Хусен 
ина Шемсудин, Хаљиљај Емина Азиз, Хасагиќ Мех-
мед Исмет, Хасановиќ Бедро Мехо, Хасиќ Бешле 
Хамид, Хасиќ Мухарем Хамид, Хоџиќ Расим Зинета, 
Комарац Адем Алија, Хујиќ Мујо Сенија, Хуса-
ковиќ Хасен Бахиќ Ајша, Хусаковиќ Осман Јусуф, 
Хусеиновиќ Реѓа Мујо, Хушидиќ Хасан Хасан; 

Игњатовиќ Влајко Голуб, Илиќ Бранко, Илиќ 
Божо Вишња, Илинчиќ Стево Рајко, Имамовиќ 
Алија Фетах, Исакоѕиќ Авдо Фадил, Исовиќ Ка-
сум Менсур, Ивановиќ Саво Милош, Ивановиќ Ди-
митрије Милана; 

Јанковиќ Љубисав Мирослав, Јукиќ Иво Стипо, 
Јуриќ Густо Анѓа, Јуриќ Јозо, Јурјевиќ Даница; 
_ Кахримановиќ Хамдија Зилхад, Калафатиќ Не-
дељка, Камиќ Хасан Шефик, Кантоци Алојз Жељко, 
Карамустафиќ Хасан Асим, Касумовиќ Алија Ен-
вер, Ќелава Ивице Стипо, Кихас Фрањо, Киковиќ 
Милорада Милан, Кисељаковиќ Хусо Бакир, .Кисе-
љаковиќ Хусо Ифран, Кланфар Мато, Клис Мус-
тафа Абдулах, Кључо Нурија Адем, Кнежевиќ Ми-
лутин Јово, Кнежевиќ Гуро Петар, Коларевиќ Иван 
Владо, Колариќ Стево, Комад Спасоје Бранко, Ком-
неновиќ Иван, Коморчец Антун Јанко, Кораќ Шуќа 
Мухамедин, Корчински Антон Карло, Кордиќ Бла-
жо Рудолф, Корјениќ Фахро Смајо, Корманиќ Јосип 
Иван, Короман Васо Милкан, Косановиќ Мило, Кос-
тиќ Величко Драгомир, Костиќ Љубиша, Ковачевиќ: 
Сима Гуро, Ковачевиќ Хусеин' Хасан, Ковачевиќ 
Божо Славко, Ковачиќ Петар, Котур Павле Мин 
лан, Крајишник Раме Химзо, Крањчевиќ Лука, Кра-
тофил Јосип Јосип, Крехиќ Османа Нурко, Кристо 
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Мате Перо, Крсник Мика Михајло, Круниќ Радојица-
Рајо, Кубен Рудолф, Кулаш Павле Фрањо, Куна 
Пера Марко; Куртозиќ Милан Љубо; 

Лалушиќ Мирко Милан, Ланџо Јакуб . Едхем, 
Ланцо Јакуб Факира, Лануо Јакуб Мухамед, Лепо-
јевиќ Лазар Саво, Лишанин.Фрањо Марија, Ловриќ 
Иван, Ловриновиќ Иво Анто, Лукавац Тодор Гојко, 
Луковиќ Миле Драган; 

Љеши Мурат Шаип, Љубојевиќ Милан; 
Мачета Душко Фуад, Маглиќ Шабан Сеад, 

Мај дик Стјепан Винко, Мадиќ Јосо Мато, Мајкиќ 
Лазо Милорад, Максимовиќ Урош Душан, Малиќ 
Маша Авдо, Мандиќ Душан Душан, Мариновиќ 
Илија Анѓелко, Мариновиќ Божо Славко, Марко-
виќ Стипе Марко, Марковиќ Мирослав- Момчило, 
Марковиќ Блажо Рајко, Марковиќ Живорад Васо, 
Маркотиќ Мате Анте, Марушиќ Никола Ката, Ма-
тиќ Спасоје ѓорѓе, Матиќ Ликола Стјепан, Мехиќ 
Јунуз Ха мед, Мехмедовиќ - Рамадан Реџо, . Медач 
Милан, Мердешиќ Мате Антун, Мијатовић Ненад 
Витка, Микас Љубомир, Милановиќ Павле Петар, 
Милиќ Павле Драгољуб, Миливојевиќ Сава' Бра-
нислав, Миливојев^ Иван Недељко, Милоевиќ 
Адам Живојин. Мт кошевиќ Сима Драгиња, Мило-
шевиќ Вујадин Милан. Миловановиќ Перо Коста, 
Милушиќ-Гоабовчиќ Лука Марко, Мировиќ Реља 
Недељко, Мирковиќ Недељко Средо, Мирковиќ Ан-
дрија Велибор, Мише Иван, Митровиќ Неѓа Мила-
дин, Макиќ Виктор Звонко. Montagnaro Giovanna 
Aldo Montagnaro Antonio Fulvio, Маркоњиќ^ Адам 
Светозар, Мујиќ Атлага Шефик, Мујкановиќ Дедо 
Мехо, Муриќ Расим Хајрудин, Мурсел^ Рамо Незир, 
Муртезај Тахир Адем, Мустафа Исљам Рустем; 

Неигер Ксенија, Ненадиќ Иван Иван, Николиќ 
Винко Бранко, Николиќ Синиша; . 

Обра девиќ Велислав Станоје, Орлиќ Милош 
Звонко, Па јевиќ Јован Димитар, Па јевиќ Јефта 
Градимир, Па јевиќ Јефта Мирко, Па јевиќ ^Тефта 
Велизар, Па јевиќ Јефта Верољуб, Паламета Бошко 
Здратзко-Стјепан, Пало Салко Мушан, Паниќ Ми-
лан Славко, Парпиќ Пантелија Радивој, ПавлиПиќ 
Иван, Павловиќ Никола Горѓе, Пехлиќ Хасан Мујо, 
Пејановиќ Саво Ѓуришиќа Даница, Пе јановиќ Чедо 
Јово, Пејиќ Лука* Илија, Петриќ Мирко. Петровиќ 
Петко Раде, Петровиќ Душан Рајко, Петровиќ Сре-
тен Звонимир, Пиктија Мате Јосип, Пилав- Сабит 
Ејуб, Пилиповић Никола Сока, Плехан Томо Стје-
пан, Пулутан Рамиз Шерифа, Полутан Халил За-
кир, Поповиќ Пзјо Мирослав, Поохаска Владимир, 
Пуљиќ Андрија Никола, Пуриќ Душан Милорад; 

Радош Иван Драга, Радовиќ Недељко Крсто, 
Ракиќ Станко Салих, Ракиќ Мирко Михајло, Реса-
новиќ Бошко, Ризвиќ Шевал Рефик, Роковиќ Ми-
хајло Драган; 

СаЛчиновнќ Бекто Ибрахим, СамбраилО- Иво; 
Савиќ Нике Недељко, Савиќ Марко Радован, Ѕсагро 
Arturo Jolando, Седлачек Драгутин, Секулић Јово 
Ружа, Сертиќ Иван Јасип, Симеуновиќ Перо. Сина-
новиќ Ибрахим Хасан. Синановиќ Назиф Муста-
фиќ Халида, Сипиќ Азиза Назиф, Смајиќ Нуро 
Есма, Смајловиќ Захир Азиз, Стаменковиќ Ста-
менко, Станчиќ Станимир Среќко, Станиќ Јот̂ о 
Бранко, Стевковиќ Милош Душан, Стипгповик 
Стипе Перо, Стипчиќ Маријан, Стојановиќ" Ѓурѓе, 
Стојановиќ Мирко, Стојиќ Мирко, Суриќ Франо 
Шиме, Сушиќ Мијат Филип, Сваќа Шаќира Фаз-
лија; 

Шабиќ Дерве Шабан, Шахбеговиќ Суљо Мех-
мед, Шариќ Јаков Шпиро, Шехаповиќ Ахмет Азе-
мина, Шимиќ ВРТНКО, Шипраг Драгутин, Шкомац 
Бранко, Шкориќ Лазо Милан, Шљубар Алојз Стје-
пан, Шмитран Миле Милан, Шпољариќ Гуро, Штај-
духао Анте, Шупковиќ Рамо- Захид; 

Табаковиќ Сулејман Хасиб, Тадиќ Пет&р Гуро, 
Талиќ Остоја Милорад, Тари Милан Војислав, Та-
тар Реџепа Махмут, Тица Иван Виценције, Тодоро-

в а Радован Живко,- Токалиќ Јуре, Томашиќ Стје-
пан Илија, Томиќ Томо Ивица, Томиќ Алексо Пе-
тар, Тонковиќ Антун, Травар Петар Недељко, Тра-
вар Митар Војин, Туцо Владо Петар, Тунуковиќ 
Илија Винко, Туњевик Мехмед Аиша, Туњевине 
Ибрахим Авдо,, Томиќ Миливоје Гојко; 

Ушљебрка Петар Шиме; 
, Балгами Јул иј ус Алојз, Васојевиќ Јеврема Бош-

ко, Веченај Ѓуре Павао, Бериќ ЛЈ ка Војвода, Ви-
дак Јуре Звонко, Видовиќ Драго Сретен, Битиќ 
Десимир Сретко, Војводиќ Никола Данило, Бокиќ 
Душан Славко, Воларевиќ Шпиро Никола, Врачар 
Милосав Анѓелија, Враниќ Комен Славко, Врекиќ 
Стевана Ранко, Буциќ Марко Лука, Вучковић Да-
ница, Вујиќ Остоја Душан, Вукадин Мато Марко, 
Буковиќ Ахмед Џенан, Булиќ Петар; 

Затезало Михајло Бранко, Зец Рашид Хајру-
дин, Печевиќ Милан, Зелиќ Шиме Јуре, Зора?а Ни-
кола, Жарковиќ ;Виргил, Жерачкиќ Марко Дра-
гутин, 

II 

Се ослободуваат од извршување односно ната-
мошно издржување на казната долунаведените 
осудени лица: 

Ајдине Немана Есад, Алавук Сеетко Драгољуб, 
Алија Селман Јашар, Аликалфиќ Ибрахима Ос-
ман, Анушиќ Јуре Мато, Арсиќ Васо Драган, Бацх 
Вилим Иван, Бандало Марко Иво, Банковиќ Ристо 
Павле, Барач Иван Фабијан, Берта Стјепан, Билиќ 
Иво Илија, Блажиќ Јоже Виктор, БодрОжиќ Петар 
Недељко, Божиќ Трифо Душко, Бранковиќ Божи-
дара Милорад, Бановиќ Душан Велиша, Бу јак Ра-
де Милан, Буриќ Алија Омер; 

Пениќ Горѓе Радослав, Цуцак Хамдије Мурат; 
Ќориќ Назиф Расим; 
Чичиќ Драгутин Богдан, Чокиќ Мустафа Халид; 
Дабетић Нове Данило, Девиќ Иван Фране, Див-

ковић Јаков Јурај, Драговиќ Вукашин Драгослав, 
Драговиќ Радош Вуко; 

Пела дин Расим Шабан; 
Ганановиќ Заим Резек, Ѓорѓевиќ Ѓорѓија Драго, 

Гукиќ Михајло Мирко, Ѓуровиќ Чедомира Гура; 
Фања Мило Михајло; 
Гаши Зубер Шаќир, Гашпаревиќ Иво Мате, Гав-

ран Перо Драго, Главаш Гане Ѓураѓ; 
Хаци Вељо Везај, Хајдаревиќ Сулејман Хасан, 

Херман Иван Драгутин; 
Илиќ Иван Иво, Ивкиќ Видана Иво; 
Јанковиќ Милоња Миладин, Јанковиќ Јово Ми-

ленко, Јарак Михе Здравко, Јокиќ Ратка Богољуб, 
Јокиќ Војислава Бранимир. Јовановиќ Љубомир 
Драгољуб, Јовановиќ Алексе Драги, Јовановиќ Пав-
ле ЖИВКО , Јовиќ Нико Јово, Јовичиќ Живана Ж и -
војин, Јововиќ Богиќа Комнен, Јурановиќ Јуре 
Стипе, Јуришиќ Миле Анто; 

Кахримановиќ Феко Заим, Калиновиќ Тошо 
Тодор, Казиќ Еугена Жељко, Кица Исние Осман, 
Кнезовиќ Никова Анте, Костиќ Обрад Милан, 
Кошарац Јово Крсто, Ковачевиќ Милош Јово, Кови-
јениќ Петар Владимир, Крунеш Јуре Марко. Кухар 
Петар Владо, Кул аш Марко Миле, Ќупиќ Ми дај ет 
Фикрет, Ку отовиќ Анте Божо; 

Ланншек Јанез Андреј, Лазиќ Димитрија Сло-
бодан, Летица Перо Марјан, Локмер Стјепана Ми-
лан; 

Моговчевиќ Слободан Борислав, Мај хер Вла-
димир Иван, Мариќ Живко Меленко, Миковиќ Во-
јислава Даница, Мичиќ Спасоје Милан, Михајлов 
Никола Михајло, Миклавчиќ Франца Франц, Ми-* 
лик Драга Љубо, Миличевиќ Данило Стево, Милоје-
вик Бранислав Борислав, Миљковиќ Витомира 
Лука, Мишулиќ Војислава Џетар, Млачиќ Ива*1 
Анте; 
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Николиќ Цветко Стојадин, Нинковиќ Горѓе Кри 
сто, Нурији Селман Сељадин;* 

Остојиќ Радисав Јездимир, Цараќ . Мате Туњо, 
Цараш Михајл^ Остоја, Пепиќ Алексо Васкрсле, 

петровиќ Тодор Драгољуб, Петровиќ Среќко Иван, 
Пиљух Миховил Драго, Питулиќ Владимира Драго-
мир, Плана Рахим, Прскало Винко Анка, Нурковиќ 
Шефкија Лемана; 

Радиќ Мија Божо, Ражњевиќ Башто Павао, 
Решек Шефик Резик, Ромиќ Марко Звонко, Руки-
ки Халила Таф, Рулани Рамадин Буктиш; 

Сајавец Јоже Антун, Сарајлиќ. Суљо Авдо, Са-
виќ Андрија Радомир, Савиќ^ Јеврем Војислав, 
Селимовиќ Алаг Але, Сељановиќ Анѓел Христифор, 
Спахиу Халит Зијадин, Стојановиќ Михајло Сто-
јан, Сопта Томо Златко; 

Шабиќ Мујо Рамиз, Шепчиќ Иван Јосип, Шор-
маз Миќа Нико, Штамбук Албин Дамир, Шурлани 
Рамиз Назим; 

Тадиќ Милорад Милан, Тавиќ Фабијан Иво, 
Тмушиќ Мило Милован, Тодоровић Тадија Мило-
рад, Токалиќ Балиша Јуре, Томановиќ Миливоје 
Василије, Томиќ Миливоје Гојко, Топиќ Грга Ма-
рија, Тробиќ Антун Јосип; 

Вајда Иван Стјепан, Вељовиќ ^ Бојо Велимир, 
.Веселица Петар Марко, Видакушиќ Томе Мишко, 
Вујовиќ Павле Урош, Вуклишевиќ Јово Борко; 

^ Зариќ Алекса Сретен, Зечевиќ Стипо Божо, Зе-
лиќ Марко Анѓелко, Зоговиќ Богдан Бранко; 

Живаниќ Милош Вид, Живановиќ Радован Ми-
лан, Жужа Никола Горѓе. 

III 

Им се намалуваат казните затвор и малолет-
нички затвор на долунаведените осудени лица: 

Абдулах Хасен Фазлија, од 6 (шест) години на 
5 (пет) годиш! затвор; 

Алиловиќ Фрање Иван, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

.Алтатка Хајре Салко, од 1 (една) година и б 
(шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Арифи Бафтија Хетем, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Арифи Сефер Јетулах, од 12 (дванаесет) години 
на 10 (десет) години затвор; 

Арифи Миљазим, од 8 (осум) години на 7 (седум) 
години затвор; 

Бабиќ Радиша Слободан, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и б (шест) месеци затвор; 

Бабовиќ Васо Милосав, од 7 (седу*м) години на 
6 (шест) години затвор; 

Бачиќ Николе Мило, од 10 (десет) години на 9 
(девет) години затвор; 

Бајрами Ејуп Хетим, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години затвор; 

Баки Ајваз Имер, од 6 (шест) години на 5 (пет) 
Тодини затвор; 

Бален Божо Милан, од 5 (пет) години на 4 (чети-
ри) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Батиниќ Јозо Мати, од 8 (осум) години на 7 
(Седум) години затвор; 

Бенгиревиќ Осман Нурија, од 7 (седум) годиш! 
на 5 (пет) години затвор; 

Бркиќ Стеван Душан, од 8 (осум) години на 5 
(пет) годшш затвор; 

Буљан Владо Иван, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и в (шест) месеци затвор; 

Циглар Стјепана Иван, од 7 (седум) години на 
в (шест) години затвор; 

Циндриќ Јуре Вјекослав, од 4 (четири) години на 
8 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 

"Цвитковиќ Јозе Мирослав, од 6 (шест) години на 
8 (три) години затвор; 

Ќераниќ Милутин Рада, од 12 (дванаесет) години 
на 10 0*есет) години затвор; 

Чулафиќ Новица Миладин, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месцеи затвор; 

Дитрих Перо Фрањо, од 5 (пет) години на i 
(четири) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Дошен Јуре Иван, од 9 (девет) години на 8 (осум}1 

години затвор; 
Драмаку Назифа Џавид, од 8 (осум) години на t 

(седум) години затвор; 
Дрмаку Хасан Хасан, од 8 (осум) години на 7 

(седум) години затвор; 
Дувњак Никола Жељко, од 1 (една) година 

6 (шест) месеци затвор; 
Гикиќ Идриз Хасан, од 1 (една) година и 6 (шест)! 

• месеци на 1 (една) година затвор; 
Гилас Иван Витомир, од 2 (две) години и 6 (шестЈ 

месеци на 2 (две) години затвор; 
Фалер Вјекослава Марија, од 2 (две) години и 

6 (шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци 
затвор; 

Хоти Бајрам Ахмет, од 6 (шест) години на 3 
(пет) години затвор; 

Ивушиќ Стипе Владо, од 13 (тринаесет) години 
на 10 (десет) години затвор; 

Јасниќ Милутин Чедомир, од 11 (единаесет) гон 
дини на 9 (девет) години затвор; 

Јовановиќ Драгутин Живојин, од 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор; 

Катстрати Ибрахим Скендер, од 12 (дванаесет) 
години на 10 (десет) години затвор; 

Комљеновиќ Перо Нове, од 2 (две) години на I 
(една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Костелиќ Јосе Мато, од 6 (шест) години на 3 
(пет) години и в (шест) месеци затвор; 

Лазиќ Љубомир Миодраг, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор; 

Лугарец Мијо Стјепан, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години затвор; 

Лукиќ Бариша Анѓелко, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Лузар Штефан, Франц, од 2 (две) години на Ј 
(една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Љубовиќ Шефкија Р1брахим, од 6 (шест) години 
на 4 (четири) години затвор; 

Мартиновиќ Иван Винко, од 15 (петнаесет) го-
дини на 13 (тринаесет) години затвор; 

Мерчеп Маријан Иван, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Милиќ Велиша Радослав, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години затвор; 

Мирковиќ Илија Радован, од 12 (дванаесет) го-
дини на 11 (единаесет) години затвор; 

Митровиќ Иван Перо, од 6 (шест) години и 10 
(десет) месеци на 5 (пет) години и 10 (десет) месеци 

^затвор; 
Мраовиќ Стево Бранко, од 8 (осум) години на 5 

(пет) години затвор; 
Ну хи ји Кадрија Ќамил, од 4 (четири) години на 

3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 
Окроша Иван Јосип, од 3 (три) години на 2 (две) 

години и 6 (шест) месеци затвор; 
Османи Мурат Бегзад, од 6 (шест) години на 5 

(пет) години затвор; 
Перуновиќ Петар Милутин,, од 7 (седум) години 

на 6 (шест) години затвор; 
Петричевиќ Марко Иви, од 2 (две) години и в 

(шест) месеци на 2 (две) години затвор; 
ПиреЕа Ејуп Илаз, од 6 (шест) години на 5 (пет)' 

години затвор; 
Поповиќ-Топалов Миливоје Живојин, од 4 (че-

тири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци 
затвор; 

Посариќ Фрањо Антун, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Рајевиќ Батриќ Слободан, од 6 (тест) години нџ 
5 (пет) години затвор; 
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Рамадани Сељман Хилмо, од 5 (пет) години на 
i (четири) години затвор; 

Рукиќи Адему, од 9 (девет) години на 8 (осум) 
родини затвор; 

Самарџија Иван Ѓуро, од 3 (три) години на 2 
{две) години и б (шест) месеци затвор; 

Славиќ Вилим Бранко, од 6 (шест) години и б 
Јшест) месеци на 6 (шест) години затвор; 

Срдиќ Стеван Марко, од 6 (шест) години на 3 
{три) години затвор; 

Стаматовиќ Душан Драгољуб, од 8 (осум) годи-
ни на 7 (седум) години затвор; 

Стевановиќ Милутин Миливоје, од 10 (десету 
родини на 7 (седум) години затвор; 

Стипаниќ Симо Анте, од 8 (осум) години на 7 
{седум) години затвор; 

Стошиќ Димитрије Стојадин, од 6 (шест) години 
ЈКа 5(пет) години затвор; 

Шаќири Ариф Ирфан, од 7 (седум) години на 6 
{шест) години затвор; 

Шаргин Коста Гуро, од 13 (тринаесет) години на 
И (единаесет) години затвор; 

Шушиќ Паул Иван, од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Тешиќ Гвозден Миливоје, од 20 (дваесет) години 
&а 18 (осумнаесет) години затвор; * 

Тол, Јуре ВИНКО, ОД 1 0 (десет) години на 8 (осум) 
Години затвор; 

Томовиќ Иван Миладин, од 9 (девет) години на 
Џ (осум) години затвор; 

Вујковиќ Богољуб Благоје, од 4 (четири) години 
3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 
Вулета Петар Петар, од 6 (шест) години и б 

(шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци 
Затвор; 

Зулиќ Мехмед Џемал, од 6 (шест) години на 3 
{три) години затвор. 
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