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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТИ АКТИ ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЦИВИЛНО-

ТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на не-
законита акти против безбедноста на цивилното воздухопловство, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 jyHJt 1972 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година. 4 

ПР бр. 75 
26 јуни 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА' СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТИ 
АКТИ ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за сузбивање на незаконита акти против безбедноста 

на цивилното воздухопловство, потпишана на 23 септември 1971 година во Монтреал, во 
три оригинални примероци, од кои секој примерок се состои од четири автентични тек-
ста на англиски, француски, руски и шпански јазик. 

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

ски јазик гласи: 

C O N V E N T I O N 
FOR THE "SUPPERSSION OF UNLAWFUL ACTS 

AGAINST THE SAFETY OF CIVIL AVIATION 

The states parties to this convention 
Considering that unlawful acts against the safety 

of civil aviation jeopardize the safety of persons and 
property, seriously affect the operation of air services, 
and undermine the confidence of the peoples of the 
world in the safety of civil aviation; 

К О Н В Е Н Ц И Ј А 
ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТИ АКТИ 
ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗ-

ДУХОПЛОВСТВО 

Државите членки на оваа конвенција, 
сметајќи дека незаконитите акти против без-

бедноста на цивилното воздухопловство ја загро-
зуваат безбедноста на лицата и имотот, сериозно 
влијаат врз работата на воздухопловните служби 
и ја подриваат довербата на луѓето ширум све-
тот во безбедноста на цивилното воздухоплов-
ство; 
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Considering that the occurrence of such acts is a 
matter of giave concern; 

Considering that, for the purpose of deterring 
such acts, there is an urgent need to provide appro-
priate measures for punishment of offenders. 

Have agreed as follows: 

Article 1 
1. Any person commits an offence if he unlawfully 

and intentionally. 
(a) performs an act of violence against a person 

on board an aircraft in flight if that act is likely 
to endanger the safety of that aircraft; or 

(b) destroys an aircraft in service or causes 
damage to such an aircraft which renders it incapable 
of flight or which is likely to endanger its safety in 
flight, or 

(c) places or causes to be placed on an aircraft in 
service, by any means whatsoever, a device or 
substance which is likely to destroy that aircraft, or 
to cause damage to it which renders it incapable of 
flight, or to cause damage to it which is likely to 
endanger its safety in flight; or 

(d) destroys or damages air navigation facilities or 
interferes with their operation, if any such act is 
likely to endanger the safety of aircraft an flight; or 

(e) communicates information which he knows to 
be false, thereby endangering the safety of an aircraft 
in flight. 

2. Any person also commits an offence if he: 

(a) attempts to commit any of the offences menti-
oned in paragraph 1 of this Article; or 

(b) is an accomplice of a person who commits or 
attempts to commit any such offence. 

Article 2 
For the purposes of this Convention: 
(a) an aircraft is consideied to be in flight at any 

time from the moment when all its external doors 
are closed following embarkation until the moment 
when any such door is opened for disembarkation; 
in the case of a forced landing, the flight shall be 
deemed to continue until the competent authorities 
take over the responsibility for the aircraft and for 
persons and property on board; 

(b) an aircraft is considered to be in service from 
the beginning of the preflight preparation of the 
aircraft by ground personnel or by the crew for a 
specific flight until twenty-four hours after any 
landing; the period of sevice shall, in any event, 
extend for the entire period during which the aircraft 
is in flight as defined in paragraph (a) of this Article. 

Article 3 
Each Contract'rig State undertakes to make the 

offences mentioned in Article 1 punishable by severe 
penalties. 

Article 4 
1. This Convention shall not apply to aircraft 

used in military, customs oi police services. 

2. In the cases contemplated in subparagraphs (a), 
(b), (c) and (е) of paragraph 1 of Article 1, this Con-
vention shall apply, irrespective of whether the 
aircraft is engaged in an international or domestic 
flight, only if: 

(a) the place of take-off or landing, actual or 
intended, of the aircraft is situated outside the ter-
ritory of the State of registration of that aircraft; or 

сметајќи дека вршењето на ваквите акти прет-
ставува мошне загрижувачка позава; 

сметајќи дека, заради спречување на ваквите 
дела, постои итна потреба да се одредат соодвет-
ни мерки за казнување на извршителите на кри-
вичните дела; 

се согласија за следното: 

Член 1 
1. Секое лице сторува кривично дело ако не-

законито и намерно: 
(а) изврши акт на насилба против лицата на 

воздухоплов во летање ако ТОЈ -акт ќе за доведе 
во опасност безбедноста на воздухопловот; или 

(б) уништи воздухоплов во сообраќај или пре-
дизвика штета на таков воздухоплов поради што 
воздухопловот не може да лета или што ќе ја до-
веде во опасност неговата безбедност во летањето; 
или 

(ц) постави или предизвика на воздухоплов во 
сообраќај на кој и да било начин да се постави 
направа или супстанција што би можела да го 
уништи тој воздухоплов, или да предизвика штета 
поради коза тој не би можел да лета, или да пре-
дизвика штета што би ја довела во опасност не-
говата безбедност во летање; или 

(д) ги уништи или ги оштети уредите за на-
вигација или за попречува нивната работа, ако та-
квиот акт би ја довел во опасност безбедноста на 
воздухопловот во летање; или 

(е) дава информации за кои знае дека се лаж-
ни и на тој начин ја доведува во опасност безбедно-
ста на воздухопловот во летање. 

2. Секое лице исто така сторува кривично дело 
ако: 

<а) се обиде да изврши едно од кривичните 
дела споменати во став 1 на овој член; или 

(б) е соучесник на лице кое сторува или се 
обидува да стори такво кривично дело. 

\ Член 2 
Според оваа конвенција: 
(а) за воздухопловот се смета дека е во ле-

тање во секоја доба од моментот кога сите над-
ворешни врати ќе се затворат по влегувањето на 
патниците па до часот кога било која врата ќе се 
отвори за излегување; во случаз на принудно сле-
тување ќе се смета дека летањето и понатаму трае 
се додека надлежните власти не за преземат од-
говорноста за воздухопловот, за лицата и за имо-
тот на него; 

(б) за воздухопловот се смета дека е во соо-
браќаз од започнувањето на претполетните под-
готовки на воздухопловот, што ги извршува зем-
скиот персонал или членовите на посадата, за од-
редено летање па до истекот на 24 часа по 
било кое ^ слетување; периодот на воздухопловот 
во сообраќај, во секој случај, ќе се продолжи на 
целокупниот период за кој воздухопловот е во 
летање како што е дефинирано во став (а) на ОВОЈ 
член. 

» 

Член 3 
Секоја држава договорничка се обврзува за 

кривичните дела споменати во член 1 да предвиди 
строги казни. 

Член 4 
1. Оваа конвенција нема да се применува врз 

воздухопловите што се користат за воени, царин-
ски или полициски цели. 

2. Во случаите од член 1 став 1 точ. (а), (б), 
(ц) и (е) оваа Конвенција ќе се применува, без 
оглед дали воздухопловот сообраќа на меѓунаро-
дна или домашна линија, само ако: 

(а) местото на полетување или слетување, 
вистинско или измерувано, се наоѓа вон од тери-
торијата на државата на регистрацијата на воз-
духопловот; или 
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(b) the offence is committed in the territory of a 
State other than the Slate of registration of the 
airci aft. 

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, in 
the cases contemplated in subparagiaphs (a), (b), (c) 
and (е) of paragraph 1 of Article 1, this Convention 
shall also 'apply if the offender or the alleged offender 
is found in the territory of a State other than the 
State of registration of the aucraft . 

4. With respect to the States mentioned in Article 
9 and in the cases mentioned' in subparagraphs (a), 
(b), (c) and (е) of paragraph 1 of Article 1, this 
Convention shall not apply if the places referred to in 
subparagraph (a) of paragiaph 2 of this Article are 
Situated within the territory of the same State where 
that State is one of those referred to in Article 9, 
unless the offence is committed or the offender or 
alleged offender is found in the territory of a State 
other than that State 

5. In the cases contemplated in subparagraph (d) 
of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall apply 
only if the air navigation facilities are used in inter-
national air navigation 

6. The provisions of paragraphs 2, 3, 4 and 5 of 
this Article shall also apply in the cases contemplated 
in paragraph 2 of Article 1. 

Article 5 
1 Each Contracting State shall take such measures 

as may be necessary to establish its jurisdiction over 
the offences in the following cases: 

(a) when the offence is committed in the territory 
of that State; 

(b) when the offence is committed against or on 
board an an craft registered m that State; 

(c) when the aircraft on board which the offence 
is committed lands in its territory with the alleged 
offender still on board; 

(d) when the offence is committed against or on 
board an aircraft leased without crew to a lessee who 
has his principal place of business or, if the lessee 
has no such place of business, his permanent resid-
ence, in that State. 

2 Each Contracting State shall likewise take such 
measures as may be necessary to establish its jurisdic-
tion over the offences mentioned m Article 1, para-
graph 1 (a), (b) and (c), and in Article 1, paragraph 
2, in so far as that paiagraph relates to those 
offences, in the case where the alleged offender is 
present in its territory and it does not extiadite him 
pursuant to Article 8 to any of the States mentioned 
in paragraph 1 of this Article. 

3. This Convention does not exclude any criminal 
jurisdiction exercised in accordance with national law. 

Article 6 
1. Upon being satisfied that the circumstances so 

warrant, any Contracting State in the territory of 
which the offender or the alleged offender is present, 
shall take him into custody or take other measures to 
ensure his presence. The custody and other measures 
shall be as piovided in the law of that State but may 
only be continued for such time as is necessary to 
enable any criminal or extradition proceedings to be 
instituted. 

2. Such State shall immediately make a prelimi-
naty enquiry into the facts. 

3. Any person in custody pursuant to paragraph 
1 of this Article shall be assisted in communicating 
immediately with the nearest appropriate representa-
tive of the State of which he is a national. 

(б) кривичното дело е извршено на територи-
јата на државата коза не е држава на регистра-
ција на воздухопловот. 

3. Покра] став 2 на овој член, во случаите од 
член 1 став 1 точ. (а), (б), (ц) и (е), оваа конвен-
ција ќе се применува исто така ако извршителот 
на кривичното дело или претпоставениот изврши-
тел се откриени на територијата на државата што 
не е држава на регистрација на воздухопловот. 

4. Во поглед на државите споменати во член 
9 и во случаите од член 1 став 1 точ. (а), (б). (ц) 
и (е), оваа конвенција нема да се применува до-
колку местата од сЈтав 2 точка (а) на овој член се 
наоѓаат на територијата на истата држава која е 
една од државите споменати во Член 9, освен ако 
кривичното дело е извршен^ или извршителот на 
кривичното дело или претпоставениот извршител 
се затечат на територијата на некоја друга др-
жава. 

5. Во случаите од член 1 став 1 точка (д), оваа 
конвенција ќе се применува само ако се користат 
навигациони уреди за меѓународна воздушна пло-
видба. 

6 Одредбите на ст. 2, 3, 4 и 5 на овој член ќе 
се применуваат и во случаите од член 1 став 2. 

Член 5 
1. Секоја држава договорничка ќе ги преземе 

потребните мерки за да воспостави своја надлеж-
ност за кривичните дела во следните случаи: 

(а) кога кривичното дело е извршено на те-
риторијата на државата; 

(б) кога кривичното дело е извршено против 
воздухоплов или на воздухоплов што е регистри-
ран во таа држава; 

(ц) кога воздухопловот на КОЈ е извршено 
кривично дело ќе слета на територијата на таа 
држава со претпоставениот извршител кое се 
уште е во воздухопловот; 

(д) кога кривичното дело е извршено против 
воздухоплов или на воздухоплов што без посада 
му е изнајмен на закупец чие главно седиште па 
работењето, или во недостиг на такво седиште, 
неговото постојано престојувалиште се наоѓа во 
таа држава. 

2. Секоја држава договорпичка исто така ги 
презема потребните мерки за да воспостави над-
лежност за кривичните дела од член 1 став 1 точ. 
(а), (б) и (ц) и од член 1 став 2, доколку ставот 
се однесува на овие кривични дела, кога претпо-
ставениот извршител се наоѓа на нејзината тери-
торија и таа држава не го израчи, согласно на 
член 8, на една од државите споменати во став 1 
на овој член 

3 Оваа конвенција не ја исклучува ниедна 
кривична 'надлежност што се врши во согласност 
со националните закони. 

Член 6 
1 Ако смета дека околностите тоа го оправ-

дуваат, секоја држава до говорничка на чија те-
риторија се наоѓа извршителот на кривичното 
дело или претпоставениот извршител, ке го стави 
во притвор или ќе преземе други мерки за да го 
осигури неговото присуство. Притворот и другите 
мерки ќе бидат засновани врз законот на таа др-
жава, но можат да траат само толку колку што е 
потребно за да се овозмолш воспоставување па 
кривична или екстрадицијана постапка. 

2. Таквата држава веднаш ќе спроведе прет-
ходно испитување на фактите. 

3. На секое лице што е во притвор, согласно 
став 1 на ОВОЈ член, ќе му биде овозможено вед-
наш да стапи во врска со најблискиот соодветен 
претставник на др лошата чиј е државјанин. 
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4. When a State, pursuant to this Article, has 
taken a person into custody, it shall immediately 
notify the States mentioned in Article 5, paragraph 1, 
the State of nationality of the detained person and, 
if it considers it advisable, any other interested States 
of the fact that such person is in custody and of the 
circumstances which warrant his detention. The State 
which makes the preliminary enquiry contemplated in 
paragraph 2 of this Article shall promptly report its 
findings to the said States and shall indicate whether 
it intends to exercise jurisdiction. 

Article 7 
The Contracting State in the territory of which 

the alleged offender is found shall, if it does not 
extradite him, be obliged, without exception whatso-
ever and whether or not the offence was committed 
in its territory, to submit the case to its competent 
authorities for the purpose of prosecution. Those 
authorities shall take their decision in the same man-
ner as in the case of any ordinary offence of a serious 
nature under the law of that State. 

Article 8 
1. The offences shall be deemed to be included as 

extraditable offences in any extradition treaty existing 
between Contracting States. Contracting States under-
take to include the offences as extraditable offences 
in every extradition treaty to be concluded between 
them. 

2. If a Contracting State which makes extradition 
conditional on the existence of a treaty receives a 
request for extradition from another Contracting State 
with which it has no extradition treaty, at may at its 
option consider this Convention as the legal basis for 
extradition in respect of the offences. Extradition 
shall be subject to the other conditions provided by 
the law of the requested State. 

3. Contracting States which do not make extra-
dition conditional on the existence of a treaty shall 
recognize the offences as extraditable offences between 
themselves subject to the conditions provided by the 
law of the requested State. 

4, Each of the offences shall be treated, for the 
purpose of extradition between Contracting States, 
as df it had been committed not only in the place in 
which it occurred but also in the territories of the 
States required to establish their jurisdiction in 
accordance with Article 5, paragraph 1 (b), (c) and (d). 

Article 9 
The Contracting States which establish joint air 

transport operating organizations or international 
operating agencies, which operate aircraft which are 
subject to joint or international registration shall, by 
appropriate means, designate for each aircraft the 
State among them which shall exercise the jurisdiction 
and have the attributes of the State of registration for 
the purpose of this Convention and shall give notice 
thereof to the International Civil Aviation Organiza-
tion which shall communicate the notice to all States 
Parties to this Convention. 

Article 10 
1. Contracting States shall, in accordance with 

International and national law, endeavour to take all 

4. Кога државата, согласно на овој член, ќе 
стави во притвор некое лице, таа веднаш ќе ги 
извести државите од член 5 став 1, државата чиј 
државјанин е задржаното лице и, доколку смета 
за потребно, секоја држава заинтересирана за 
фактот дека такво лице е во притвор, и за окол-
ностите што го бараат неговото задржување. Др-
жавата која го врши претходното испитување оп-
фатено со став 2 на овој член, за своите наоди 
веднаш ќе ги извести споменатите држави и ќе на-
значи дали има намера да врши јурисдикција. 

Член 7 
Страната договорничка на чија територија се 

наоѓа обвинетиот, ако не го екстрадира, без иск-
лучок и без оглед дали кривичното дело е сто-
рено на нејзината територија ќе биде должна да 
им го достави случајот на своите надлежни ор-
гани заради судско гонење. Овие органи ке доне-
сат одлука на ист начин како и ка ј секое обично 
кривично дело од сериозна природа, согласно со 
законот на односната држава. 

Член 8 
1. Кривичните дела ќе се сметаат како кри-

вични дела за кои се дозволува екстрадиција во 
секој договор за екстрадиција што постои помеѓу 
државите договорнички. Државите договорнички се 
обврзуваат да ги вклучат овие кривични дела во 
секој договор за екстрадиција што ќе се склучи 
помеѓу нив како дела за кои се дозволува екстра-
диција. 

2. Ако државата договорничка која врши ек-
страдиција, зависно од постоењето на договорот, 
прими барање за екстрадиција од друга држава 
договорничка со која нема договор за екстради-
ција, таа по свое наоѓање, може, да ја смета оваа \ 
конвенција како законска основа за екстрадиција 
во поглед на кривичните дела. Екстрадицијата ќе 
зависи од другите услови предвидени со законот 
на државата од која се бара да изврши екстради-
ција. 

3. Државите договорнички, кои екстрадицијата 
не ја условуваат со постоење на договор, ќе ги 
сметаат кривичните дела како оние за кои е до-
зволена екстрадиција помеѓу нив, согласно усло-
вите предвидени со законов на државата од која 
се бара да изврши екстрадиција. 

4. Секое кривично дело ќе биде третирано, со 
цел за екстрадиција помеѓу државите договорни-
чки, како да е сторено не само во местото во кое 
се случило туку и на териториите на државите 
од кои се бара да ја воспостават својата јурис-
дикција, во согласност со член 5 став 1 точ. (б), 
(Ц) и (д). 

Член 9 
Државите договорнички што ќе основат заед-

нички организации за вршење воздушен сообра-
ќај или меѓународни агенции, и користат возду-
хоплови што носат заеднички или меѓународни 
ознаки, на соодветен начин, ќе ја одредат помеѓу 
себе државата која, во смисла на оваа конвен-
ција, ќе ја врши надлежноста и ќе ги има атрибу-
тите на државата на регистрацијата. За ова име-
нување државите договорнички ќе ја известат Ор-
ганизацијата за меѓународно цивилно воздухоплов-
ство која ќе им го соопшти тоа на сите држави пот-
писнички на оваа конвенција. 

Член 10 
1. Државите договорнички, во согласност сб 

Меѓународното и внатрешното право, настојуваат 
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practicable measures for the purpose of preventing 
the offences mentioned in Article 1. 

2. When, due to the commission of one of the 
offences mentioned in Article 1, a flight has been 
delayed or interrupted, any Contracting State in whose 
territory the aircraft or passengers or crew are present 
shall facilitate the continuation of the journey of 
the passengers and crew as soon as practicable, and 
shall without delay return the aircraft and its cargo 
to the persons lawfully entitled to possession. 

Article И 
1. Contracting States shall afford one another the 

greatest measure of assistance in connection with 
criminal proceedings brought in respect of the offences. 
The law of the State requested shall apply in all cases. 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article 
shall not affect obligations under any other treaty, 
bilateral or multilateral, which governs or will govern, 
in whole or in part, mutual assistance in criminal 
matters. 

да ги преземат сите соодветни мерки за да се 
спречат кривичните дела од член 1. 

2. Кога поради извршување на едно од кри-
вичните дела од член 1 воздухопловот доцни или 
е прекинато летањето, секоја држава договорнич-
«а на чија територија се наоѓа воздухопловот, 
патниците или посадата, ќе го олесни продолжу-
вањето на патувањето на патниците и на поса-
дата што е можно поскоро и без одлагање ќе им 
го врати воздухопловот и неговиот товар на не-
говите законски сопственици. 

Член И 
1. Државите договорнички ќе дадат помош 

една на друга во поглед на кривичната постапка 
што се покренува во врска со кривични дела. Во 
сите случаи ќе се применува законот на државата 
од која се бара помош. 

2. Одредбите на став 1 на овој член не ќе 
влијаат врз обврските во која и да било друга 
спогодба, билатерална или мултилатерална, што ја 
третира или ќе ја третира во целост или делум 
заемната помош во кривичните дела. 

Article 12 
Any Contracting State having reason to believe 

that one of the offences mentioned in Article 1 will be 
committed shall, in accordance with its national law, 
furnish any relevant information in its possession to 
those States which it believes would be the States 
mentioned in Article 5, paragraph 1. 

Член 12 
Секоја држава д ̂ говорничка која има причи-

ни да верува дека ќе се изврши некое од кри-
вичните дела од член 1, во согласност со својот 
национален закон, ќе им ги даде соодветните из-
вестувања со кои располага на оние држави за 
кои смета дека се државите споменати во член 5 
став 1. 

Article 13 
Each Contracting State shall in accordance with 

its national law report to the Council of the Interna-
tional Civil Aviation Organization as promptly as 
possible any relevant information in its possession 
concerning: 

(a) the circumstances of the offence; 

(b) the action taken pursuant to Article 10, 
paragraph 2; 

(c) the measures taken in relation to the offender 
or the alleged offender and, in particular, the results 
of any extradition proceedings or other legal proce-
edings. 

Article 14 
1. Any dispute between two or more Contracting 

States concerning the interpretation or application of 
this Convention which cannot be settled through 
negotiation, shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from 
the date of the request for arbitration the Parties are 
unable to agree on Ihe organization of the arbitration, 
any one of those Patties may refer the dispute to the 
International Court of Justice by request in confor-
mity with the Statute of the Court. _ 

2. Each State may at the time of signature or 
ratification of this Convention or accession thereto, 
declare that it does not consider itself bound by the 
preceding paragraph. The other Contracting States 
shall not be bound the preceding paragraph with 
respect to any Contracting State having made such a 
reservation. 

3. Any Contracting State having made a reserva-
tion in accordance with the preceding paragraph may 

Член 13 
Секоја држава договориичка, во согласност со 

своето внатрешно право, што е можно поскоро, ќе 
му ги соопшти на Советот на Организацијата за 
меѓународно цивилно воздухопловство сите соод-
ветни информации со кои располага, а кои се од-
несуваат: 

(а) на околностите под кои е извршено кри-
вичното дело; 

(б) на мерките преземени согласно со член 10 
став 2; 

(ц) на мерките преземени против извршителот 
на кривичното дело или претпоставениот изврши-
тел, а особено на резултатите од постапката за 
екстрадиција или од други законски постапки. 

Член 14 
1. Секој спор помеѓу две Ј4ЛИ повеќе држави 

договорнички во поглед на толкувањето или при-
мената на оваа конвенција, кој не може да се 
реши по пат на преговори, подлежи, по барање на 
една од овие држави, на арбитража. Ако во рок 
од шест месеци, сметајќи од денот на барањето 
за арбитража, страните не можат да се согласат 
за организацијата на арбитражата, која и да било 
страна може да го достави спорот до Меѓународ-
ниот суд на правдата поднесувајќи барање во 
согласност со Статутот на Судот, 

2. Секоја држава, во времето на потпишува-
њето или на ратификувањето на оваа Конвенција 
или во моментот на пристапување кон Конвенцијата, 
може да се огради од одредбите на претходниот став. 
Другите држави договорнички не подлежат на од-
редбите на претходниот став во однос на секоја др-
жава договорната која ќе направи таква резерва. 

3. Секоја држава договорнине која се огра-
дила врз основа на одредбите на претходниот став 
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at any time withdraw thfo reservation by notification 
to the Depositary Governments. 

Atticle 15 
1. This Convention shall be open for signature at 

Montreal on 23 September 1971, by States participating 
in the International Confeience on Air Law held at 
Monti еа I from 8 to 23 September 1971 (hereinafter 
referred to at the Montieal Conference). After 10 
Octobei 1971, the Convention shall be open to all 
States for s'gnature m Moscow, London and Wabhmg-
ton. Any State which does not ѕ1цп this Convention 
befoie lis entiy into force in accordance With par-
agraph 3 of this Article may accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to ratification 
by the signatory Slates Insliuments of ratification 
and instiuments of accession shall be deposited with 
the Governments of the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, and the United States of America, 
wh'ch are heieby designated the Depositary Govern-
ments 

3. This Convention shall enter into force thirty 
days following the date of the deposit of instruments 
of latification by ten States signatory to this Conven-
tion which participated in the Montreal Conference. 

4. For othei States, this Convention shall enter 
into force on the date of entry into force of this Con-
vention m accordance with paragraph 3 of this Article, 
or thirty dcys following the date of deposit of their 
instruments of ratification or accession, whichever is 
later, 

5. The Depositary Governments shall promptly 
inform all signatory and acceding States of the date 
of each signature, the date of deposit of each instru-
ment of ratification or accession, the date of entry 
into force of this Convention, and other notices. 

6. As soon as this Convention comes into force, it 
shall be registered by the Depositary Governmets 
pursuant to Article 102 of the Charter of the United 
Nations and pursuant to Article 83 of the Convention 
on International Civil Aviation (Chicago, 1944). 

Article 16 
1. Any Contracting State may denounce this 

Convention by written notification to the Depositary 
Governments. 

2, Denunciation shall take effect six months 
following the date on which notification is received 
by the Deposit агу Governments. 

In witness whereof the undersigned Plenipotenti-
aries, being duly authorized thereto by their Govern-
ments, have signed this Convention. 

Done at Montreal, this twenty-third day of 
September, one thousand nine hundred and seventy-
one, in three originals, each being drawn up in four 
authentic texts in the English, French, Russian and 
Spanish languages. 

Член 
Овој закон влегува во сила осмиот ден е 

ка СФРЈ", 

во секое време може да ја повлече таа резерва 
по пат на соопштение упатено до владите депо-
митари. 

Член 15 
1 Оваа конвенција на 23 септември 1971 годи-

на во Монтреал ке им биде отворена за потпишу-
вање на државите кои учествувале на Меѓународ-
ната конференција за воздухопловно право, што 
е одржана во Монтреал од 8 до 23 септември 1971 
година (во натамошниот текст: Монтреа леќата 
конференција) По 10 октомври 1971 година, Кон-
венцијата ке им биде отворена за потпишување 
на с т е држави, и тоа во Москва, Лондон и Ва-
шингтон. СекоЈа држава КОЈ а не ќе ја потпише 
оваа конвенција пред нејзиното влегување- во сила 
коже да и пристапи, во согласност со став 3 на 
ОВОЈ член, во било кое време 

2 Оваа конвенција подлежи на ратификација 
од државите потписнички. Ратификационите инс-
трументи и инструментите за пристапување ќе 
бидат депонирани кај владите на Сојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики, на Обедине-
тото Кралство Велика Британија и Северна Ир-
ска и па Соединитете Американски .Држави кои 
со ова се одредуваат за влади депозитар^ 

3 Конвенцијата ќе влезе во сила триесет дена 
по денот на депонирање па ратификационите ин-
струменти на десет држави потписнички кои уче-
ствувале на Монтреалеќата конференција. 

4. За другите, држави, оваа конвенција ќе 
влезе во сила на денот на нејзиното влегување во 
сила, во согласност со став 3 на овој член, или 
триесет дена од денот на депонирање на нивните 
ратификациони инструменти или инструменти за 
пристапување, ако ОВОЈ датум доаѓа по првиот. 

5. Владите депозитари итно ќе ги известат 
сите држави што ќе ja потпишат или ќе приста-
пат кон оваа конвенција за датумот на секоЈ пот-
пис, за датумот на депонирање на секој ратифи-
кацпонен инструмент или инструмент за приста-
пување, за датумот на влегување во сила- на оваа 
конвенција, како и за сите други соопштенија. 

6. Штом оваа конвенција ќе влезе во сила, таа 
ќе биде регистрирана од страна на владите депо-
зитари согласно со член 102 на Повелбата на Обе-
динетите нации и согласно со член 83 на Конвен-
цијата за меѓународно цивилно воздухопловство 
(Чикаго, 1944). 

Член 16 
1. Секоја држава договорничка може да ја 

откаже оваа конвенција по пат на писмено сооп-
штение упатено до владите депозитара 

2. Откажувањето ќе влезе во сила шест ме-
сеци по приемот на нотификацијата од страна на 
владите депозитари. 

Во потврда на што долупотпишаните ополно-
моштеници, овластени за тоа од своите влади, ја 
потпишаа оваа конвенција. 

Составено во Монтреал, на дваесет и трети -
ден на септември, илјада деветстотини седумдесет 
и првата година, во три оригинални примероци, 
од кои секој се состои од четири автентични тек-
ста на англиски, француски, руски и шпански ја-
зик. 

3 

>д денот на објавувањето во „Службен лист 
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* К Ѕ 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 

СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТО ГРАБНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на незако-
нито грабнување на воздухоплови, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Отптествено-политичкиот 
собор од 28 јуни 1972 година. 

ПР бр. 76 . 
29 јунц, 1972 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТО 
ГРАБНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

Член Т 
Се ратификува Конвенцијата за сузбивање незаконито грабнување на воздухо-

плови, потпишана на 16 декември 1970 година во Хаг, во три оригинални примероци, од 
кои секој примерок се состои од четири автентични текста на француски, англиски, 
шпански и руски јазик. 

Т1лен 2 1 

Текстот на Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски 
јазик гласи: 

C O N V E N T I O N 
FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL 

SEIZURE OF AIRCRAFT 

PREAMBLE 

The states parties to this convention 
Considering that unlawful acts of seizure or 

exercise of control of aircraft in flight jeopardize the 
safety of persons and property, seriously affect the 
operation of air services, and undermine the confidence 
of the peoples of the world in the safety of civil 
aviation; 

Considering that the occurrence of such acts is 
a matter of grave concern; 

Considering that, •for the purpose of deterring 
such acts, there is an urgent need to provide appro-
priate measures for punishment of offenders; 

Have agreed as follows: 

Article 1 
Any person who board an aircraft in flight: 

К О Н В Е Н Ц И Ј А 
ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТО ГРАБНУВА-

ЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

УВОДЕН ДЕЛ 

Државите членки на оваа конвенција, 
сметајќи дека ^законитите акти на грабну-

вање (заробување) или вршење контрола над воз-
духоплови во летање ја доведуваат во прашање 
безбедноста на лицата и имотот, сериозно го поп-
речуваат користењето на воздухопловните услуги 
и ја нарушуваат довербата на народите во светот 
во безбедноста на цивилното воздухопловство; 

сметајќи дека таквите акти сериозно ги загри-
жуваат; 

сметајќи дека, заради спречување на овие 
акти, треба итно да се предвидат соодветни мерки 
за казнување на нивните виновници; 

се согласија за следното: 

Член 1 
Кривично дело (во натамошниот текст: кривич-

но дело) врши секое лице што, на воздухоплов ва 
летање, 
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(a) unlawfully, by force or threat thereof, or by 
any other form of Intimidation, seizes, or exercises 
control of, that aircraft, or attempts to perform any 
such act, or 

(b) is an accomplice of a person who performs or 
attempts to perform any such act 
commits an offence (hereinafter referred to as "the 
offence"). 

Article 2 
Each Contracting State undertakes to make the 

offence punishable by severe penalties. 

Article 3 
1. For the purposes of this Convention, an aircraft 

is considered to be in flight at any time from the 
moment when all its external doors are closed following 
embarkation unt4 the moment when any such door 
is opened for disembarkation In the case of a forced 
landing, the flight shall be deemed to continue until 
the competent authorities take over the responsibility 
for the aircraft and for persons and property on board. 

2. This Convention shall not apply to aircraft used 
in military, customs or police services. 

3. This Convention shall apply only if the place of 
take-off or the place of actual landing of the aircraft 
on board which the offence is committed is situated 
outside the territory of the State of registration of that 
aircraft, it shall be immaterial whether the aircraft 
is engaged in an international or domestic flight. 

4. In the cases mentioned in Article 5, this Con-
vention shall not apply if the place of take-off and 
the place of actual landing of the aircraft on board 
which the offence is committed are situated withm 
the territory of the same State where that State is 
one of those referred to in that Article. 

- 5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this 
Article 6, 7. 8 and 10 shall apply whatever the place 
of take-off or the place of actual landing of the air-
craft, if the offender or the alleged offender is found 
in the territory of a State other than the State of 
registration ol that aircraft. 

Article 4 
1. Each Contracting State shall take such measures 

as may be neccessary to establish its jurisdiction over 
the offence and any other set of violence against 
passengers or crew committed by the alleged offender 
in connection with the offence, in the following cases: 

(a) when the offence is committed on board an 
aircraft registered in that State; 

(b) when the aircraft on board which the offence 
is committed lands in its territory with the alleged 
offender still on board; 

(c) when the offence is committed on board an 
aircraft leased without crew to a lessee who has his 
principal place of business or, if the lessee has no 
such place of business, his permanent residence, in 
that State 

2 Each Contracting i&tate shall likewise take such 
measures as may be necessary to establish its jurisdic-
tion over the offence in the case where the alleged 

(а) незаконито и насилно или под закана на на-
силба ќе заплени воздухоплов или врши контрола 
над него или се обиде да изврши еден од овие акти, 
или 

(б) е соучесник на некое лице што врши или ќе 
се обиде да изврши еден таков акт. 

Член 2 
Секоја држава договорничка се обврзува за 

кривичното дело да предвиди строги казни. 

Член 3 
1. Во смисла на оваа конвенција воздухопловот 

се смета во летање од моментот кога, по завршува-
ње на натоварот сите надворешни врати се затво-
рени до моментот кога една од овие врати ќе биде 
отворена заради истовар. Во случај на присилно 
спуштање, Се смета дека летањето трае се додека 
надлежниот орган не ја преземе грижата за возду-
хопловот и за лицата и имотот на него. 

2. Оваа конвенција не се применува врз возду-
хоплови што се користат за воени, царински или 
полициски цели. 

3. Оваа конвенција се применува само ако ме-
стото на полетувањето или местото на фактичното 
слегнување на воздухопловот на кој е сторено кри-
вично дело се наоѓа вон територијата на државата 
на регистрирањето на тој воздухоплов, било да е 
во прашање воздухоплов во меѓународен било во 
внатрешен сообраќај. 

4. Во случаите што ги предвидува член 5, оваа 
конвенција не се применува ако местото на полет-
нувањето и местото на фактичкото слетнување на 
воздухопловот на кој е извршено кривично дело се 
наоѓаат на територијата само на една држава спо-
мената во наведениот член. 

5. Без оглед на одредбите од точ. 3 и 4 на овој 
член, чл. 6, 7, 8 и 10 се применуваат, без оглед на 
местото на полетнувањето или на местото на фак-
титаото с л е т у в а њ е на воздухопловот, ако изврши-
телот или претпоставениот извршител на кривич-
ното дело се откриени на територијата на државата 
што не е држава на регистрирање на овој возду-
хоплов. 

Член 4 
1. Секоја држава договорничка презема потреб-

ни мерки да ја воспостави својата надлежност за 
да може да решава за кривичното дело и за 
секој друг акт на насилба против патници или по-
сада што го извршило лице за кое се претпоставува 
дека е извршителот на кривичното дело или дека 
е во непосредна врска со ова дело, во следните слу-
чаи: 

(а) ако е извршено на воздухоплов регистриран 
во таа држава; 

(б) ако воздухопловот на кој е извршено кри-
вично дело слетне на нејзината територија со ли-
цето за кое се претпоставува дека е извршител на 
кривичното дело, а кое уште се наоѓа во воздухо-
пловот; 

(ц) ако кривичното дело е сторено на воздухо-
плов што без посада е изнајмен на лице чие гла-
вно седиште на претпријатието или, во недостиг на 
него, неговото постојано престојувалиште се наоѓа 
во оваа држава. 

2, Секоја држава договорничка презема исто 
така потребни мерки заради утврдување на својата 
надлежност да решава за кривичното дело во слу-
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offender is present in its territory and it does not 
extradite him pursuant to Article 8 to any of the 
States mentioned in paragraph 1 of this Article. 

3. This Convention does not exclude any criminal 
jurisdiction exercised in accordance with national law. 

Article 5 
The Contracting State which establish joint air 

transport operating organizations or international 
operating agencies, which operate aircraft which are 
subject to joint or international registration shall, by 
appropriate means, designate for each aircraft the 
State among them which shall exercise the jurisdiction 
and have the atributes of the State of registration for 
the purpose of this Convention and shall give notice 
thereof to the International Civil Aviation Organization 
which shall communicate the notice to all States Parties 
to this Convention. 

Article 6 
1. Upon being satisfied that the circumstances so 

warrant, any Contracting State in the territory of 
which the offender or the alleged offender is present, 
shall take him into custody or take other measures 
to ensure his presence. The custody and other measures 
shall be as provided in the law of that State but may 
only be continued for such time as is necessary to 
enable any criminal or extradition proceedings to be 
instituted. 

2. Such State shall immediately make a prelimi-
nary enquiry into the facts. 

3. Any person in custody pursuant to paragraph 
1 of this Article shall be assisted in communicating 
immediately with the nearest appropriate representa-
tive of the State of which he is a national. 

4. When a State, pursuant to this Article, has 
taken a person into custody, it shall immediately 
notify the State of registration of the aircraft, the 
State mentioned in Article 4, paragraph Нс), the State 
of nationality of the detained person and, if it con-
siders it advisable, any other interested States of the 
fact that such person is in custody and of the circums-
tances which warrant his detention. The State which 
makes the preliminary enquiry contemplated in para-
graph 2 of this Article shall promptly report its fin-
dings said States and shall indicate whether it intends 
to exercise jurisdiction. 

Article 7 
The Contracting State in the territory of which 

the alleged offender is found shall, if it does not ex-
tradite him, be obliged, without exception whatsoever 
and whether or not the offence was committed in its 
territory, to submit the case to its competent authorities 
for the purpose of prosecution. Those authorities shall 
take their decision in the same manner as in the case 
of any ordinary offence of a serious nature under the 
law of that State. 

Article 8 
1. The offence shall be deemed to be included as 

an extraditable offence in any extradition treaty ex-
isting between Contracting States. Contracting States 
undertake to include the offence as an extraditable 
offence in every extradition treaty to be concluded 
between them. 

чај кога лицето за кое се претпоставува дека е 
извршител на тоа дело се наоѓа на нејзината тери-
торија и кога оваа држава не го издава според 
член 8 на една од државите споменати во точка 1 
на овој член. 

3. Оваа конвенција не ја отфрлува ниедна над-
лежност во кривични работи која се предвидува 
со националниот закон. 

Член 5 
Државите договорнички што основаат организа-

ции заради заедничко користење на воздушен пре-
воз или меѓународни органи за користење и кои 
користат воздухоплови под заедничка или меѓуна-
родна регистрација, ја назначуваат за секој возду-
хоплов, на одреден начин, државата што ја врши 
надлежноста и која ќе има права на државата на 
регистрирање за целите од оваа конвенција. За ова 
означување тие ќе ја известат Организацијата за 
меѓународно цивилно воздухопловство која тоа 
им го соопштува на државите членки на оваа кон-
венција. 

Член 6 
1. Ако смета дека тоа го оправдуваат околно-

достите, секоја држава договорничка на чија тери-
торија се наоѓа извршителот на кривичното дело, 
или лицето за кое се претпоставува дека е изврши-
тел на кривичното дело, обезбедува притвор за 
тоа лице или ги презема сите потребни мерки за да 
го обезбеди неговото присуство. Притворот и мер-
ките треба да бидат сообразни со законите на оваа 
држава, тие можат да се применуваат само за време 
потребно за поведување на кривично гонење или на 
постапка за издавање. 

2. Споменатата држава веднаш пристапува кон 
претходна истрага заради утврдување на фактите. 

3. На секое притворено лице, во смисла на точ-
ка 1 на овој член, ќе му се овозможи веднаш да 
општи со најблискиот овластен претставник на др-
жавата чиј е државјанин; за таа цел му се даваат 
сите олеснувања. 

4. Ако државата ставила во притвор некое лице 
според одредбите од овој член, таа веднаш ги из-
вестува за ова притворање, и за околностите што 
го оправдуваат тоа, државата на регистрирање на 
воздухопловот, државата од член 4 точка 1 став ц), 
државата чиј државјанин е притвореното лице и, 
ако тоа го смета за целесообразно, сите други за-
интересирани држави. Државата што врши прет-
ходна истрага предвидена во точка 2 на овој член, 
им ги ссрпштува што поскоро заклучоците од оваа 
истрага на овие држави како и дали има намера да 
ја преземе својата надлежност. 

Член 7 
Државата договорничка на чија територија е 

откриено лице за кое се претпоставува дека е извр-
шител на кривично дело, ако не го израчи извр-
шителот, го поднесува предметот до своите надле-
жни органи без никаков исклучок и без оглед дали 
делото е сторено или не на нејзината територија, 
заради водење кривична постапка. Органите донесу-
ваат своја одлука под истите услови како и за се-
кое тешко кривично дело според општото право, со-
гласно со законите на таа држава. 

Член 8 
1. Кривичното дело полноправно се смета како 

случај за издавање во секој договор за издавање, 
склучен помеѓу државите договорнички. Државите 
договорнички се обврзуваат секој договор за изда-
вање што ќе го склучат помеѓу себе да предвиди 
кривично дело како случај за издавање. 
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2. If a Contracting State which makes extradition 
conditional on the existence ot a treaty receives a 

n request for extradition from another Contracting State 
with which it has no extradition treaty, it may at its 
option consider this Convention as the legal basis for 
extraditon in respect of the offence. Extradition shall 
be subject to the other conditions provided by the law 
of the requested State. 

3. Contracting States which do not make extra-
dition conditional on the existence of a treaty shall 
reecgnize the offence as an extraditable offence be-
tween themselves subject to the conditions provided 
by the law of the requested State. 

4. The offence shall be treated, for the purpose 
of extradition between Contracting States, as if it had 
been committed not only in the place in which it 
occurred also in the territories of the States required 
to establish their jurisdiction in accordance with Ar-
ticle 4, paragraph 1. 

Article 9 
1. When any of the acts mentioned in Article 1(a) 

has occurred or is about to occur, Contracting States 
shall take all appropriate measures to restore control 
of the aircraft to its lawful commander or to preserve 
his control of the aircraft. 

2. In the cases contemplated by the preceding 
paragraph, any Contracting State in which the aircraft 
or its passengers or Crew are present shall facilitate 
the continuation of the journey of the passengers and 
crew as soon as practicable, and shall without delay 
return the aircraft and its cargo to the persons law-
fully entitled to possession. 

Article 10 
1. Contracting States shall afford one another the 

greatest measure of assistance in connection with cri-
minal proceedings brought in respect of the offence 
and other acts mentioned in Article 4. The law of the 
State requested shall apply in all cases. 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article 
shall not affect obligations under any other treaty, 
bilateral or multilateral, which governs or will govern, 
in whole or in part, mutual assistance in criminal 
matters. 

Article И 
Each Contracting State shall in accordance with 

its national law report to the Council of the Interna-
tional Civil Aviation Organization as promptly as 
possible any relevant information in its possession 
concerning: 

(a) the circumstances of the offence; 
(b) the action taken pursuant to Article 9; 
(c) the measures taken in relation to the offender 

or the alleged offender, end, in particular, the results 
of any extradition proceedings or other legal pro-
ceedings. 

Article 12 
1. Any dispute between two or more Contracting 

States concerning the interpretation or application of 
this Convention which cannot be settled through 
negotiation, shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from 
the date of the request for arbitration the Parties are 
unable to agree on the organization of the arbitration, 
any one of those Parties may refer the dispute to the 
International Court of Justice by request in conformity 
with the Statute of the Court. 

2. Ако на државата договорничка, што издава-
њето го условува со постоење на договор, и е под-
несено барање за издавање од страна на некоја 
друга држава договорничка со која не е врзана со 
договор за издавање, таа има право да ја смета 
оваа конвенција, како да претставува правна ос-
нова за издавање во поглед на кривичното дело. 
Издавањето им е подредено и на другите услови 
предвидени со правото на замолената држава 

3 Државите договорнички, што издавањето не 
го условуваат со постоење на договор, го призна-
ваат кривичното дело како случај за издавање по-
меѓу нив под услови предвидени со правото на за-
молената држава. 

4. Помеѓу државите договорнички, како кривич-
но дело се смета, со цел за издавање, она кривично 
дело што е сторено како на местото на извршување 
така и на територијата на државите што се должни 
да ја одредат својата надлежност во смисла на член 
4 точка 1. 

Член 9 
1. Ако едно од делата предвидени во член 1 

став а) е извршено или треба да биде извршено, 
државите договорнички ги преземаат сите соодвет-
ни мерки да му ја повратат или да му ја сочуваат 
контролата над воздухопловот на законитиот капе-
тан на посадата. 

2. Во случаите споменати во претходната точка, 
секоја држава договорничка на чија територија се 
наоѓа воздухопловот, патниците или посадата им 
олеснува на патниците и на посадата што е можно 
поскоро да го продолжат патувањето. Таа веднаш 
им го враќа воздухопловот и неговиот товар на оние 
што имаат право да ги задржат. 

Член 10 
1. Државите договорнички и даваат една на 

друга најширока можна правна помош во секоја 
кривична постапка во врска со кривичното дело и 
со другите дела споменати во член 4. Во сите слу-
чаи, за извршување на барањето за помош се при-
менува законот на замолената држава. 

2. Меѓутоа, одредбите од точка 1 на овој член 
не ги исклучуваат обврските што произлегуваат од 
одредбите на секој друг договор, од двостран или 
повеќестран карактер, што ја одредува или ќе ја 
одреди, во целост или делум областа на правната 
помош во кривични работи. 

Член И 
Секоја држава договорничка ги доставува што 

е можно поскоро до Советот на Организацијата за 
меѓународно цивилно воздухопловство, според од-
редГзите од своето национално законодавство, сите 
корисни известувања со кои располага во врска со: 

(а) околностите на кривичното дело; 
(б) мерките преземени во согласност со член 9; 
(ц) мерките преземени против извршителот или 

лицето за кое се претпоставува дека извршило кри-
вично дело, а особено во врска со резултатите од 
секова постапка за издавање или од секоја друга 
судска постапка. 

Член 12 
1 Секој спор помеѓу државите договорнички, во 

врска со толкувањето или со примената на оваа 
конвенција, што не мох^е да се реши со преговори 
подлежи на арбитража по барање на една од тие 
држави. Ако во рок од шест месеци, сметајќи од 
датумот на барањето за арбитража, страните не ус-
пеат да се согласат за организирањето на арбитра-
жата која и да била од нив може да поведе спор пред 
Меѓународниот суд на правдата, со тоа што подне-
сува барање според Статутот на Судот. 
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2. Each State may at the time of signature or 
ratification of this Convention or accession thereto, 
declare that it does not consider itself bound by the 
preceding paragraph. The other Contracting States 
shall not be bound by the preceding paragraph with 
respect to any Contracting State having made such 
a reservation. 

3. Any Contracting State having made a reservation 
in accordance with the preceding paragraph may at 
any time withdraw this reservation by notification to 
the Depositary Governments. 

Article 13 
1. This Convention shall be open for signature at 

The Hague on 16 December 1970, by States participating 
in the International Conference on Air Law held at 
The Hague from 1 to 16 December 1970 (hereinafter 
referred to as The Hague Conference). After 31 De-
cember 1970, the Convention shall be open to all States 
for signature in Moscow, London and Washington. Any 
State which does not sign this Convention before its 
entry into force in accordance with paragraph 3 of 
this Article may accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to ratification 
by the signatory States. Instruments of ratification and 
instruments of accession shall be deposited with the 
Governments of the Union of Soviet Socialist Repub-
lics, the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, and the United States of America, which are 
hereby designated the Depositary Governments. 

3. This Convention shall enter into force thirty 
days following the date of the deposit of instruments 
of ratification by ten States signatory to this Con-
vention which participated in The Hague Conference. 

4. For other States, this Convention shall enter 
into force on the date of entry into force of this Con-
vention in accordance with paragraph 3 of this Article, 
or thirty days following the date of deposit of their 
instruments of ratification or accession, whichever is 
later. 

5. The Depositary Governments shall promptly in-
form all signatory and acceding States of the date of 
each signature, the date of deposit of each instrument 
of ratification or accession, the date of entry into force 
of this Convention, and other notices. 

6. As soon as this Convention comes into force, it 
shall be registered by the Depositary Governments 
pursuant to Article 102 of the Charter of the United 
Nations and pursuant to Article 83 of the Convention 
on International Civil Aviation (Chicago, 1944). 

Article 14 
1. Any Contracting State may denounce this Con-

vention by written notification to the Depositary 
Governments. 

2. Denunciation shall take effect six months fol-
lowing the date on which notification is received by 
the Depositary Governments. " 

In witness whereof the undersigned Plenipotent-
iaries, being duly athorised thereto by their Govern-
ments, have signed this Convention. 

Done at The Hague, this sixteenth day of Decem-
ber, one thousand nine hundred and seventy, in three 
originals, each being drawn up in four authentic texts 
in the English, French, Russian and Spanish languages. 

2. Секоја држава, во моментот кога ќе ј а пот-
пише или ратификува оваа конвенција или и при-
стапи, може да изјави дека не се смета врзана со 
одредбите од претходната точка. Другите држави 
договорнички не се врзани со овие одредби спрема 
секоја држава догоЕорничка што ќе стави таква ре-
зерва. 

3. Секоја држава договорничка што ќе стави 
резерва според одредбите од .претходната точка, во 
секој момент може да ја укине таа резерва со сооп-
штение упатено до владите депозитар^ 

Член 13 
1. Оваа конвенција ќе им биде отворена на 13 

декември 1970 година во Хаг за потпис на државите 
што учествувале на Меѓународната конференција 
за воздушно право, одржана во Хаг од 1 до 16 де-
кември 1970 година (во натамошниот текст: Хашка-
та конференција). По 31' декември 1970 година, таа 
ќе им биде отворена за потпис на сите држави, во 
Вашингтон, Лондон и во Москва. Секоја држава 
што не ќе ја потпише конвенцијата пред нејзиното 
влегување во сила, согласно со точка 3 од овој член, 
може да и пристапи во секој момент. 

2. Оваа конвенција подлежи на ратификација 
од државите потписнички. Ратификационите ин-
струменти, како и инструментите за пристапување, 
се депонираат ка ј владите на Соединетите Амери-
кански Држави, на Обединетото Кралство Велика 
Британија и Северна Ирска и на Сојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики кои со ова се 
одредуваат за влади депозитари 

3. Оваа конвенција влегува во сила триесет дена 
по датухмот на депонирање на ратифлкационите ин-
струменти од десет држави потписнички што л'чг-
ствувале на Хашката конференција. 

4. За другите држави оваа конвенција влегува 
во сила на денот на нејзиното влегување во сина, 
согласно со точка 3 од ОВОЈ член, или триесет дена 
од денот на депонирање на нивните ратификацпони 
инструменти или инструменти за пристапување, ако 
ОВОЈ датум доаѓа по првиот. 

5 Владите депозитари ќе ги известат што по-
скоро сите држави што ќе ja потпишат оваа конвен-
ција или и пристапат за датумот на секој потпис, 
за датумот на депонирањето на секој ратификаци-
онен инструмент или инструмент за пристапување, за 
датумот на влегувањето во сила на оваа конвенција 
и за сите други соопштенија. 

6. Од нејзиното влегување во сила, оваа конвен-
ција ја регистрираат државите депозитар^ согла-
сно со одредбите на член 102 од Повелбата на Обе-
динетите нации и со одредбите на член 83 од Кон-
венцијата за меѓународно цивилно воздухопловство 
(Чикаго, 1944). 

Член 14 
1. Секоја држава договорнине може да ја от-

каже оваа конвенција со писмено соопштение упа-
тено до владите депозитара 

2 Откажувањето има дејство шест месеци по 
датумот па приемот на известувањето од страна на 
владите депозитар^ 

Во потврда на што долупотпишаните полномош-
ници, прописно овластени, ја потпишаа оваа кон-
венција. 

Составено во Хаг, на шеснаесетиот ден на ме-
сец декември на илјада деветстотини седумдесет-
тата година, во три оригинални примероци во кои 
секој содржи четири автентични текста на фран-
цуски, англиски, шпански и руски јазик. 

Плен 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 
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Брз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗЛ ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ HOME-
ГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Сојузна Република Германија за правна помош во 
кривични работи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Општесхвено-политичкиот собор од 28 
јуни 1972 година." 

ПР бр. 77 
29 јуни 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПРАВ-

НА ПОМОШ ВО КРИВИЧНИ РАБОТИ 

Член 1 
Се ратификува Договорот помеѓу Социјалистичка федеративна Република Југо-

славија и Сојузна Република Германија за правна помош во кривични работи, потпишан 
на 1 октомври 1971 година во Бон, во два оригинали!! примерока на српскохрватски и гер-
мански јазик, при што двата текста се подеднакво автентични. 

Член 2 
Текстот на Договорот на македонски јазик гласи: 

Д О Г О В О Р помош во сите постапки во поглед на кривичните 
дела за кои во времето кога е побарана правна по-

ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА МОш се надлежни правосудните органи на државата 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБ- молителка 
ЛИКА ГЕРМАШ^^^^ЗА^ ПРАВНА ПОМОШ ВО ( 2 ) П р а в н а „ и с т 0 т а к а ќ е с е у к а ж у в а : 

а) во постапка за дела за кои според правото 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ- н а е Д н а т а и л и на обете држави е пропишана само 

КА ЈУГОСЛАВИЈА парична казна, ако макар во едната од двете држа-
ви може да се изјави правно средство до судот над-

и лежен за кривични работи; 
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА g) во постапка поради прекршоци за кои според 

југословенското право, казна изрекува судија за 
со желба односите што постојат помеѓу двете прекршоци; 

држави натаму да ги развиваат и продлабочат, а по- \ - -
себно да го регулираат сообраќајот помеѓу двете в ) в о п о с т а п к а п ° б а Р а љ е 3 3 обесштетување по-
држани во областа на правната помош во кривични Р а « И

р
м е р К И преземени во врска со кривично го-

работи и со тоа да го олеснат, ч' 
се согласија во следното: г ) в о п Р е Д м е ™ за одлагање на казна, за прекин 

на казна и за условно одлагање на казна или на 
• Ч л е н ј мерка на безбедност односно на воспитна мерка; 

д) во предмети на помилување 
Обврска за укажување празна помош (3) Овој договор не ќе се применува: 

а) на апсења; 
(1) Страните договорнички се обврзуваат дека, б) на извршување на кривични одлуки; 

според подоЈунаведените одредби и услови, во на ј - в) на дела што се состојат само во повреда на 
голема можна мера заемно ќе укажуваат правна воени должности. 
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Како производителот организации на здруже-
ниот труд, во смисла на овој закон, се подразбираат 
и производствените погони и производствените ра-
ботни единици, предвидени со статутот или со друг 
општ акт, за вршење на една или повеќе дејности 
од став 2 на овој член, што се наоѓаат во состав на 
непроизводствени организации на здружениот труд 
или на други општествени правни лица, и научно-
истражувачките институти или заводи што имаат 
лаборатории, експериментални работилници или по-
гони за унапредување на производството. 

Џродажба на материјали за репродукција, без 
пресметување и наплатување на данокот на промет, 
можат да вршат производителските организации на 
здружениот труд, трговските организации на здру-
жениот труд што вршат промет на стоки на начин 
предвиден за вршење промет на стоки на големо 
(продажба од склад или од друга деловна единица 
или транзитно, и при задолжително водење на по-
себна евиденција за таква продажба и издавање 
фактури) и занаетчијата-производител што води де-
ловни книги или книга на прометот, под следните 
услови: 

1) купувач на такви производи да е производи-
тел ска организација на здружениот труд од ст. 2 и 3 
на овој член; 

ч2))купувачот, пред преземањево на материјалите 
односно пред составувањето на фактурата, да му 
дал на продавачот писмена изјава дека купените 
материјали ќе ги користи исклучиво за репродук-
ција; 

3) во фактурата за продажбата на материјали-
те продавачот да внел клаузула дека материјалите 
за репродукција се продадени без пресметување на 
данокон- врз основа на писмена изјава од купувачот 
која мора да биде нумерирана, датирана и потпиша-
на од овластени лица; 

4) продавачот примената изјава од купувачот да 
ја приклучи кон копијата на фактурата за продаде-
ните материјали за репродукција, како доказ дека 
на тие материјали не е пресметан данок. 

Писмената изјава купувачот може да ја даде на 
порачката, или како посебен прилог кон порачката, 
но секогаш пред извршениот промет во смисла на 
член 22 од овој закон, во која тој мора да 
наведе дека спаѓа во производителските организации 
на здружениот труд од овој член и дека купените 
производи ќе ги употреби исклучиво за вршење на 
својата производствена дејност. Ако порачката или 
писмената изјава се дава како посебен прилог, таа 
мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од 
овластени лица. 

Ако во текот на една година по еден договор му 
се вршат сукцесивни испораки на материјали за 
репродукција на еден купувач од ст. 2 и 3 на овој 
член, доволно е купувачот да даде писмена изјава 
во првата порачка, а при подоцнежните испораки во 
фактурите за продажбата на производи продавачот 
ќе се повикува на договорот и на бројот и датумот 
на дадената изјава. 

Член 7 
Ако со овој закон не е одредено поинаку, не се 

смета како промет на производи, остварен непосред-
но со краен потрошувач, продажбата на опрема на 
организациите на здружениот труд и на други оп-
штествено правни лица која спаѓа во нивните основ-
ни средства и им служи за вршење на нивните деј-
ности, ако таа продажба е извршена под условите 
и на начинот одреден во член 6 на овој закон. 

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат 
и: средства за лична заштита при работата и лична 
заштитна опрема, алати од сите видови; разладни у-
реди, машини и друга опрема за приготвување ја-
дења и пијачки; специјални средства на погонски и 
деловен инвентар во дејностите на рударството, бро-
доградбата и прехранбената индустрија; мебел; про-
тивпожарни автомобили и приколки и други против-
пожарни возила, противпожарни пумпи и прскалка 
противпожарни лестви, апарати за гаснење пожар, 

разни противпожарни уреди и прибор и апарати -за 
сигнализација на пожар; медицински инструменти и 
уреди и производи од Номенклатурата на основните 
средства во здравствените установи што ги набаву-
ваат организациите за социјална заштита, како и 
здравствените и со нив изедначените организации на 
здружениот труд и нивните единици, освен аптеките. 

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат 
и резервни делови и материјал неопходен за вгра-
дување на тие делови во опремата, и материјал за 
одржување на опремата. 

Член 8 
Како репродукционен материјал, во смисла на 

член 6 од овој закон, се подразбираат: 
1) материјалите (суровини, полупроизводи, дело-

ви и помошни материјали) што во процесот на про-
изводството по пат на преработка, доработка, вгра-
дување, нанесување или на друг начин конечна се 
^•Јроша? и влегуваат во супстанцијата на финалниот 
производ; 

2) материјалите што-во процесот на производс-
твото се трошат при изработката на производи а не 
влегуваат во супстанција на финалниот производ, 
како што се: материјали за мазнење и полирање, ки-
селини, лужини и други материјали за, растворање, 
нагризување, одмастување и ел., леарски песок и 
други слични материјали; 

3) погонските и огревните материјали; 
4) материјалите за изградба, одржување и поп-

равка на градежни објекти (цемент, челик, вар, ту-
ли, граѓа и др.), освен производите што се вклучу-
ваат на инсталациона мрежа (санитарни уреди со 
прибор, сите видови печки освен оние за кои е про-
пишано ослободување од плаќање данок според овој 
закон, шпорети, бојлери, расветли тела, сијалици и 
др.), на кои, при набавката, се плаќа основен данок 
на промет на производи. По исклучок, производите 
што се вклучуваат на инсталациона мрежа, а се на-
бавуваат како делови за вградување во финални 
производи (машини, уреди и ел.) се сметаат како ре-
продукциони материјали од став 1 точка 1 на овој 
член; 

5) амбалажата и сите видови материјали што 
служат за ситни поправки, одржување и чистење на 
опрема и на деловни простории или за паку-
вање или кои како помошни или потрошни мате-
ријали, се трошат во процесот на производството. 

Како репродукциони материјали, во смисла на 
овој закон, не се сметаат течни горива и мазива, ако 
со овој закон не е одредено поинаку. 

Член 9 
Како опрема, во смисла на член 7 од овој закон, 

не се сметаат: 
1) мебел за уредување на канцелариски и други 

административни простории. 
2) производи од член 8 став 1 точка 4 од овој за-

кон што се вклучуваат на инсталациона мрежа, ако 
се набавуваат за уредување на станови и станбени 
простории, на канцеларии и на сите други слични 
административни простории; 

Ако овие производи се набавуваат на начин од-
реден во член 6 на овој закон за уредување произ-
водствени хали и други производствени и работни 
простории, освен оние од став 1 на оваа точка, или 
ако се набавуваат како делови на опрема од член 7 
на овој закон, данокот на промет на производи не се 
плаќа; 

3) патнички автомобили, моторцикли, скутери, 
мопеди, велосипеди и трицикли; 

4) канцелариски машини, апарати и прибор (ос-
вен канцелариските машини од средна и висока ме-
ханизација), специјални средства на погонски и 'де-
ловен инвентар и друг погонски и деловен инвентар 
(групи 75, 76, 77 и 79 од Номенклатурата на основ-
ните средства), освен такви производи од член 7 н^ 
овој закон. 
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Член 10 
Заради овозможување внатрешна и надворешна 

контрола, за набавка и потрошок на материјали за 
репродукција набавени без плаќање данок на ПРО-
МЕТ на производи, купувачот-производктелска орга-
низација на здружениот труд е должен да води еви-
денција според количините и видовите на тие мате-
ријали од фактурата за купувањето. 

Ако производите набавени како репроматеријал 
или опрема без плаќање данок на промет на произ-
води купувачот не ги употреби за Ершење на својата 
производствена дејност, или ако такви производи ги 
продаде односно му ги отстапи на купувач што не-
ма право на набавка на такви производи без плаќа-
ње данок на промет, тој е должен на така употребе-
ни, продадени или отстапени производи да го пре-
смета и уплати данокот на промет на производи. 

б) Данок на надоместоци за услуги 

Член 11 
Данок на надоместоци за услуги може да се во г 

веде само на одредени надоместоци за услуги или 
работи, освен за оние за кои со овој закон е предви-
дено ослободување од плаќање на тој данок. 

Основниот данок на надоместоци за вршење над-
ворешнотрговски работи и услуги, трговски работи 
во промет на стоки на големо, кредитни и други 
банкарски работи, и други услуги и работи што 
се од значење за уедначување на условите за рабо-
та и за стекнување доход или се од посебно значење 
за единството на пазарот, се уредува со посебен со-
јузен закон. 

3. Даночен обврзник 

Член 12 
Даночен обврзник на данокот на промет е се-

која организација на здружениот труд, друго 
правно лице, орган или граѓанин што му продал про-
изведи на краен потрошувач или што на друг начин 
пуштил во промет производи што подлежат на тој 
данок односно што извршил одредена услуга или 
работа Со надоместок, ако со овој закон не е одре-
дено поинаку 

Ако организацијата на здружениот труд од став 
1 на ОНОЈ член ги пренесе работите за пресметување 
и плаќање на данокот врз организацијата на здру-
жениот труд во нејзиниот состав, обврските ка да-
ќе чинот обврзник ги извршува таа организација на 
здружениот труд. 

Даночниот обврзник е должен да го пресмета 
данокот на промет и пресметаниот износ да и го 
уплати на онаа општествено-податичка заедница 
на која и припаѓа тој данок. 

Член 13 
Даночен обврзник на данокот на пролет на 

производи во смисла на член 12 од овој закон, е 
и секоја организација на здружениот труд односно 
правно лице или граѓанин што производи од соп-
ствено производство или увезени или на друг на-
чин набавени производи, на чиј промет е одредено 
плаќање данок на промет на производи, ќе упо-
треби за сопствена крајна потрошувачка. 

Како сопствена крајна потрошувачка, во сми-
сла на став 1 од овој член, се подразбира секоја 
потрошувачка на производи од сопствено производ-
ство или на производи набавени заради продажба 
што не е извршена за цели на репродукција или за 
вложувања во опрема во смисла на чл. 6 и 7 од 
овој закон. 

Член 14 
Со Тарифата на основниот данок на промет мо-

же да се одреди даночен обврзник на основниот да-
нок на промет на производи БО прометот на одредени 
производи да биде Исклучиво производителот или 
трговска организација на здружениот труд односно 
увозник ако односните производи му ги продаде не-
посредно на краен потрошувач или на продавач на 
мало на трговско претпријатие на мало, на угости-
телска организација на здружениот труд. 

Со Тарифата на основниот данок на промет 
може да се одреди даночен обврзник на основниот 
данок на промет на производи да биде купувачот-
општествено правно лице, кога одредени производи 
купува за сопствена потрошувачка или употреба не-
посредно од производител ска организација на здру-
жениот труд, од увозник или од трговска организа-
ција на здружениот труд што врши промет на сто-
ки на големо. 

Член 15 
За производи ;за кои во Тарифата на основниот 

данок на промет се одредени различни даночни 
стапки, зависно од нивниот вид, квалитет, цена или 
други својства, производителот односно увозникот 
што ги увезол е должен во фактурата за продаж-
бата, покрај секој таков производ, да го означи ви-
дот, квалитетот, цената или друго СВОЈСТВО, а исто 
така и тарифниот број и даночната стапка по кои 
се пресметува и се плаќа основниот данок на про-
мет на производи. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
и на трговските организации на здружениот труд 
што производите, за кои се одредени различни да-
ночни стапки, им ги продаваат на големо на тр-
говските и други организации на здружениот труд 
што за тие производи се обврзници на основниот 
данок на промет на производи. 

Од производителот, увозникот или трговската 
организација од ст. 1 и 2 на овој член што не ќе ги 
внесе или неточно ќе ги внесе во фактурата пода-
тоците од став 1 на овој член поради што даноч-
ниот обврзник ќе пресмета и ќе уплати помалку 
данок отколку што требало, ќе се наплати разли-
ката на помалку пресметаниот и платениот данок. 

Даночните обврзници на данокот на промет на 
производи, што во својата продажна цена имаат 
укалкулиран основен данок на пролет на стоки на 
мало, а тој данок се зголемува, се намалува или се 
укинува, со денот на влегувањето во сила на про-
писот со кој се врши тоа зголемување, намалување 
или укинување се должни да извршат попис на 
односните производи на залихи и да ги утврдат 
новите продажни цени со зголемен, намален одно-
сно укинат данок на промет. Даночните обврзници 
се долнени да достават по еден примерок од запис-
никот за пописот на производите на залихи и за 
данокот на промет содржан на тие залихи веднаш 
до надлежната Служба на општественото книговод-
ство, до органите за финансии и до пазарната ин- „ 
спекција на надлежното општинско собрание. 

4. Даночна основица 

а) Данок на промет на производи 

Член 16 
Даночна основица на данокот на промет на про-

изводи е продажната цена на производот на чиј 
промет е пропишано плаќањето на тој данок. 

Данокот на промет на производи не е содржан 
во даночната основица туку паѓа врз товар на ку-
пувачот — краен потрошувач и не влегува во 
вкупниот приход на даночниот обврзник, ако со 
овој закон не е одредено поинаку. 

Како продажна цена на производи, која служи 
како даночна основица на која се пресметува дано-
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Член 2 
Причини за одбивање 

Правна помош може да се одбие: 
а) ако делото на кое се однесува замолницата 

само по себе не е казниво според правото на замо-
лената држава; е 

б) ако замолената држава смета дека задоволу-
вањето на замолницата би можело да го повреди 
нејзиниот суверенитет, нејзината безбедност, нејзи-
ниот јавен поредок (ordre public) или нејзини други 
битни интереси. 

Член 3 
Политички кривични дела 

(1) Правна помош може да се одбие и ако за-
молницата се однесува на кривично дело кое,^ по 
оцена на замолената држава, е политичко кривично 
дело или дело поврзано со такво кривично дело. 

(2) Како политичко или со него поврзано кри-
вично дело, во смисла на став 1, не ќе се смета: 

а) кривично дело против животот извршено со 
смисленост, вклучувајќи тука обид и соучесништво, 
освен ако делото е извршено во отворена борба; 

б) кривично дело за чие гонење страните дого-
ворнички се обврзани врз основа на меѓународни 
спогодби. ' 

Член 4 
Доставување процесни акти 

(1) Доставување се докажува со потврда за 
прием на која е ставен датум и која примачот ја 
потпишал или со изјава од надлежниот орган на 
замолената држава во која се потврдува дека, како 
и кога е извршено доставување. Вака составениот 
документ за доставувањето веднаш ќе и биде пре-
даден на државата молителка. По барање на држа-
вата молителка замолената држава ќе наведе дали 
доставувањето е извршено coiласно со нејзиното 
право. 

(2) До колку не можело да биде извршено доста-
вување, замолената држава за тоа без одлагање ќе 
ја извести државата молителка и ќе ја наведе при-
чината за неизвршувањето. 

(3) Замолиицата за доставување покана на лице 
што е обвинето во државата молителка мора да и 
Онде доставена на замолената држава навремено, 
за на обвинетото лице да може да биде извршено 
врачување најдоцна десет дена пред датумот утвр-
ден за доаѓање на обвинетиот на територијата на 
државата молителка. 

(4) Поканата не треба да содржи ззкана со при-
силни мерки за случај сведокот или вештакот да 
не се одзове на поканата. Поканата сепак ќе се вра-
чи и кога содржи закана со присилни мерки. Ме-
ѓутоа, ако сведокот или вештакот не се одзове на 
таква покана, од таа причина не може да биде 
казнет или подложен на присилни мерки. 

(5) Ако државата молител ка смета дека особено 
е потребно сведокот или вештакот лично да се по-
јави пред нејзините правосудни органи, таа ќе го 
наведе тоа во замолницата, за доставување на по-
каната. Замолената држава, потоа, го повикува све-
докот односно вештакот да пристапи и ја известува 
државата молителка за одговорот што го дал све-
докот односно вештакот. -

Член 5 
Патни трошоци и трошоци за престој 

(1) На сведок или вештак што ќе се одзове на 
поканата што му е доставена според член 4 му 
припаѓаат надоместок, патни трошоци и трошоци за 
престој што државата молителка треба да ги плати, 
во износи што одговараат најмалку на оние што 
се предвидени во важечките тарифи и одредби на 
државата молителка. Патните трошоци и трошоците 
за престој што треба да се надоместат се сметаат 
од местото на престојот на сведокот или вештакот. 

(2) Во замолницата за доставување на поканата 
или во самата покана треба да се наведе приближно 

во која височина надлежниот орган на државата 
молителка ќе му ги надомести на сведокот или веш-
такот патните трошоци, трошоците за престој како 
и надоместоците. 

Член 6 
Предавање на лица лишени од слобода заради све-

дочење 

(1) Ако државата молителка бара лице лишено 
од слобода да се појави лично како сведок или за-
ради соочување, тоа ќе биде привремено предадено 
на територијата на која треба да се одржи сослу-
шување, под услов да биде вратено во рокот што го 
одредила замолената држава. 

(2) Предавање ќе се одбие: 
а) ако лицето лишено од слобода не се согласи 

со тоа; 
б) ако поради предавањето би можело да дојде 

до продолжување на неговото лишување од слобода, 
или 

в) ако постојат други важни причини против 
неговото спроведување на територијата на државата 
молителка. 

(3) Предавањето може да се одложи ако присус-
твото на лицето лишено од слобода е потребно во 
кривичната постапка што се води на територијата 
на замолената држава. 

(4) Ако лицето лишено од слобода, заради све-
дочење или соочување треба да биде спроведено од 
страна на некоја трета држава до една држава до-
говорната , а преку територијата на другата држа-
ва договорнине, оваа држава договорничка, при-
држувајќи се кон одредбите од чл. 2 и 3, ќе го 
одобри транзитот на лицето лишено од слобода ако 
тоа не е државјанин на таа држава. 

(5) Предаденото лице во случајот од став 1 мора 
да биде во притвор па територијата на државата 
молителка, а во случајот од став 4 на територијата 
на државата замолена за транзит, до колку држава-
та од која е побарано предавање не бара тоа да 
биде пуштено на слобода. 

(6) Ако замолената држава, согласно со член 16 
став 2, дозволи при извршувањето на замолницата 
да биде присутно лицето лишено од слобода на те-
риторијата на државата молителка, таа е должна 
тоа^лице да го држи во притвор за време на него-
виот престој на нејзината територија и по презе-
меното дејствие на правна помош веднаш да и го 
врати на државата молителка, до колку таа не бара 
тоа да биде пуштено на слобода. Член 7 согласно 
се применува. 

Член 7 

Слободно доаѓање 

(1) Сведокот или вештакот, без оглед на негово-
то државјанство, што на покана ќе пристапи пред 
правосудните органи на државата молителка не 
смее да биде кривично гонет, притворен или под-
ложен на некое друго ограничување на личната 
слобода на нејзината територија поради дела сто-
рени или осуди изречени пред напуштањето на те-
риторијата на замолената држава. 

(2) Лицето, без оглед на неговото државјанство, 
што е повикано да пристапи пред правосудните ор-
гани на државата молителка за кривично да одго-
вара за делото што му се става на товар, не може 
во неа да биде кривично гонето, притворено или 
подложено на некое друго ограничување на лична-
та слобода за дела и осуди што не се наведени во 
поканата а потекнуваат од времето пред да отпатува 
тоа лице од територијата на државата молителха. 

(3) Заштитата предвидена во овој член пре-
станува ако сведокот, вештакот ита обвинетото 
лице за време од дваесет последователни дена от-
како престанала потребата од негово присуство пред 
правосудните органи имало можност да ја напушти 
територијата на државата молителка и таму сепак 
останало, или ако по напуштањето на таа терито-
рија повторно се вратило таму. 
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Член 8 
Претресување и заплена на предмети 

На замолпица за претресување или за заплена 
на предмети ќе и се удоволи само: 

а) ако таа се однесува на дело што само по себе 
е казниво и според правото на замолената држа-
ва, и 

б) ако удоволување^ е во согласност со пра-
вото на замолената држава. 

Член 9 
Предавање предмети 

(1) Предмети и писмена можат да се запленат 
и да се предадат само ако постои одлука од над-
лежниот срган на државата молителка за заплена. 

(2) Правата на замолената држава и на трети 
лица врз предметите и писмената што се предаваат 
остануваат пезасегпати 

(3) Замолената држава може да го одложи пре-
давањето па предметите, писмената или актите чие 
доставување се бара, ако и се потребни во некоја 
кривична постапка што е во тек. 

(4) Замолената држава треба да достави само 
заверени преписи или заверени фотокопии од бара-
ните акти или писмена. Ако државата молителка, 
сепак, изречно бара доставување во изворник, на 
барањето ке му биде удово лено во најголема можна 
мера. 

Член 10 
Враќање предмети 

Предметите и изворниците на актите или пис-
мената што се доставени заради извршување на 
замолницата, државата молителка ќе и ги врати 
што поскоро па за*молената држава, до колку таа 
не се откаже од нив. 

Член 11 
Известувања од казнената евиденција 

(1) Ако за некоја постапка од член 1 ст. 1 и 2 
се моли известување од казнената евиденција, вак-
во известување ќе се даде во истиот обем како тоа 
да го барал правосудниот орган на замолената др-
жава. 

(2) Молбите до судот во граѓански работи или 
од административен орган мораат да се образложат. 
Ним ќе им биде удоволено, до колку тоа го дозво-
луваат внатрешните прописи на замолената држава. 

Член 12 
Содржина на замолиицата за правна помош 

(1) Замолницата за правна помош се составува 
во писмена форма; ја потпишува надлежниот судија 
или службено лице и на неа се става службен 
печат. 

(2) Замолпицата треба да го содржи, главно, 
следното: 

а) по можност точни податоци за лицето против 
кое се води кривична постапка, за неговото држав-
јанство и местото на живеењето или престојот; 

б) краток приказ и правна оцена на казнивото 
дејствие со" податоци за времето и местото каде е 
извршено тоа, до колку тоа не произлегува од при-
ложените списи и документи. 

(3) Во замолницата за доставување се наведува 
и адресата на примачот и документот што се до-
ставу ва 

(4) Кои замолницата за претрес на лице или 
простории или за заплена и предавање на предмети 
или писмена се прилага отправокот или заверен 
препис на одлуката за заплена. 

(5) Замолена!а држава може да бара дополни-
телни известувања што и се потребни за донесување 
одлука врз основа на овој договор или за извршу-
вање дејствие па правна помош. 

Член 13 
Начин на општење 

(1) Покрај можноста по дипломатски пат и до 
колку ОВОЈ договор не предвидува поинаку, писмен 
сообраќај ќе се врши помеѓу секретаријатите за 
правосудство на социјалистичките републики или 
социјалистичките автономии покраини на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, од 
една страна и покраинските министерства за право-
судство (покраинските правосудни управи) на Со-
јузна Република Германија, од друга страна. 

(2) Во итни случаи надлежните органи на држа-
вата молителка можат да им доставуваат замолници 
на надлежните органи од замолената држава непо-
средно или со посредство на Меѓународната поли-
циска организација (Интерпол). Решените предмети 
ќе бидат доставени на начинот предвиден во став 1. 

Член 14 
Ненадлежен орган 

Ако органот кому му е упатена замолница не е 
надлежен за НСЈЗРШО извршување, по служОена 
должност ќе му ја достави на надлежниот орган и 
за тоа ќе ја извести државата молителка по истиот 
пат по КОЈ е упатена замолгшцата. 

Член 15 
Извршување на замолница 

При извршувањето на замолницата се примену-
ва правото на замолената држава. Сепак ќе му се 
удоволи на барањето од државата молителка да се 
постапи па одреден начин, до колку правото на за-
молената држава не го забранува таквиот начин. 

Член 16 
Известување за времето и местото на извршу-

вањето 
(1) На изречено барање од државата молителка 

замолената држава ќе ја извести за времето и ме-
стото на извршувањето на замолницата. 

(2) Заинтересираните правосудни органи и дру-
гите учесници во постапката можат да присуству-
ваат при преземањето на дејствието на правна по-
мош, ако со тоа се согласи замолената држава. 

Член 17 
Образложение за одбивањето 

Секое целосно или делумно одбивање на правна 
помош мора да биде образложено. 

Член 18 
Молба за преземање кривично гонење 

(1) Секоја држава договорнине, наместо сама 
кривично да гони, може да ja замоли другата др-
жава договорнине да преземе кривично гонење 
против лице што pia нејзината територија има воо-
бичаено престојувалиште, а особено против држав-
јанин на таа држава, поради кривично дело извр-
шено на територијата на државата молителка. 

(2) Ако едната држава договорнине ја замоли 
другата држава договорнине да преземе кривично 
гонење, органот на замолената држава ке испита 
Дали според нејзиното право тоа лице може да Онде 
кривично гонето. Ако постои надлежност на замо-
лената држава, не може да се одбие кривичното 
гонење од причина што делото е извршено во 
странство. 

(3) Предлогот за гонење што е потребен според 
правата на двете држави, а оштетениот во одреде-
ниот рок го поднел до надлсжниот орган на држа-
вата молителка, има дејство и во другата држава. 
Ако предлог за гонење е потребен само според пра-
вото на замолената држава, може да биде дополни-
телно поднесен во законскиот рок. Рокот започнува 
да тече од денот кога органот на замолената држава 
надлежен за кривичното гонење ја примил замол-
ницата. 
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Член 19 
Гонење за прекршоци но повод заводница за пре« 

земање 

(1) Ако едната држава д©говорничка ја замоли 
другата држава договорничка да преземе гонење за 
дело извршена на територијата на државата моли-
телка, гонењето е дозволено иако делото според 
правото на едната или на двете држави се смета 
како дело од член 1 став 2 точка а) или како пре-
кршок. 

(2) Повреди на прописите на друмскиот сообра-
ќа ј извршени на територијата на едната држава 
договорничка, на молба од таа држава ќе се гонат 
во другата држава договорничка како да се извр-
шени на нејзината територија. При тоа ќе се земаат 
како основ правилата на сообраќајот што важат во 
местото на извршувањето на делото. 

Член 20 

Постапка по замолници^ за преземање 

(1) Кон замолницата за преземање на гонење се 
прилагаат: 

а) актите во изворник или препис и предметите 
за доказ ако ги има; 

б) опис на фактичната состојба; 
в) препис на одредбите што се применуваат врз 

делото според правото што важи во местото на из-
вршувањето; 

г) во случаите од член 19 став 2 и препис на 
правилата на сообраќајот што важат во местото на 
извршувањето. , 

(2) Државата молителка ќе биде што поскоро 
известена за тоа што е преземено во врска со за-
молницата. По окончување на постапката ќе и се 
испрати отправок или заверен препис од конечната 
одлука. Истовремено ќе и се вратат на државата 
молителка, без надоместок на трошоците, предме-
тите и актите што ги доставила таа, до колку не се 
откажала" од нив-. 

(3) Трошоците настанати поради примена на чл. 
18, 19 и 20 не се надоместуваат. 

Член 21 

Дејство на преземањето на гонењето 

Ако врз основа на замолницата за преземање е 
покрената постапка во замолената држава, органите 
на државата молителка ќе се откажат од преземање 
на натамошни мерки на гонење или извршување 
против обвинетиот поради истото дело: 

а) ако надлежниот суд или надлежниот орган 
конечно ја запрел постапката од матери ј а лно-прав-
ни причини; 

б) ако обвинетиот правосилно е ослободен; 
в) ако изречената казна или мерка на безбед-

ност односно воспитна мерка или од управен орган 
изречената парична казна е извршена или ако нема 
место за извршување според законот или поради 
акт за помилување; или 

г) за време додека извршувањето на казната или 
на мерката на безбедност односно на воспитната 
мерка, или на паричната казна изречена од управен 
орган или изрекувањето на казната е одложено. 

Член 22 

Размена на податоци од казнената евиденција 

(1) Секоја страна договорничка ќе ја известува 
другата страна договорничка за сите уписи во каз-
нената евиденција што се однесуваат на нед зини 
државјани. 

(2) Податоци ќе се разменуваат секои три месеци 
помеѓу Сојузниот совет за правосудство на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Сојузното министерство за правосудство на Сојузна 
Република Германија. 

Член 23 
, Употреба на јазиците 

(1) Органите на обете страни договорнички ги 
составуваат молбите и сите други писмена на сво-
јот официјален јазик. Кон нив се прилагаат, до 
колку во став 2 не е поинаку предвидено, заверени 
преводи на официјалниот јазик на другата страна 
договорнине. Официјални јазици, во смисла на 
овој договор, се: во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — српскохрватскиот односно 
хрватскосрпскиот јазик, словенечкиот и македон-
скиот јазик, а во Сојузна Република Германија — 
германскиот јазик. 

(2) Во случај на замолници за преземање на го-
нење од член 20 доволен е заверен превод на за-
молницата со опис на фактичната состојба. При 
размена на податоци за казнената евиденција спо-
ред член 22 не треба да биде приложен превод на 
официјалниот јазик на другата страна договорничка. 

Член 24 
Легализација 

За прилозите и писмената што се поднесуваат 
во примена на овој договор не е потребна легали-
зација. 

Член 25 
Трошоци 

Извршувањето на замолница за правна помош 
не повлекува надоместок на трошоците, освен оние 
што настануваат на територијата на замолената 
држава поради повикување на вештак или поради 
предавање на лице лишено од слобода врз основа 
на член 6. 

Член 26 
Подрачје на примена 

Овој договор важи и за Land Berlin до колку 
, Владата на Сојузна Република Германија во рок 
од три месеци од влегувањето во сила на ОВОЈ дого-
вор не и даде спротивна изјава на Владата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 27 
Ратификација, влегување во сила и откажување 

(1) Овој договор подлежи на ратификација; ра-
тификационите инструменти ќе се разменат што е 
можно поскоро во Белград. 

(2) Овој договор влегува во сила по истекот на 
триесет дена од размената на ратификационите 
инструменти. 

(3) Со влегувањето во сила на овој договор пре-
стануваат да важат сите спогодби склучени по-
меѓу договорните страни за ист предмет. 

(4) Овој договор останува во сила по истекот на 
една година од денот кога го откажала едната до-
говорна страна. 

Составено во Бон, на 1 октомври 1971 година, во 
два оригинали, секој на српскохрватски и германски 
јазик, при што секој текст е еднакво задолжителен. 

За Социјалистичка Феде-
ративна Република 

-Југославија, 
Рудолф Чачиновиќ, е. р. 

За Сојузна Република 
Германија, 

Paul Frank и 
Hermann Мааѕѕеп, е. р 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот иа објавувањето во „Службен лисс 

на СФРЈ". 
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Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНО-
ЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРО-

МЕТОТ 

Се прогласува Законот за оданочување на про-
изводи и услуги во прометот, чдто го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
28"јуни 1972 година и Иа седницата на Стопанскиот 
собор од 28 Јуни 1972 година. 

ПР бр. 79 
29 Јуни 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић с. р. 

з л к о н У 
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

ВО ПРОМЕТОТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Општи одредби 

Член 1 
Производите и »услугите во прометот се оданочу-

ваат преку данокот на промет. 
Оданочувањето на производите и услугите во 

прометот може да биде основно и посебно. 
Основното оданочување на производите и услу-

гите во прометот се врши преку основниот данок на 
промет според одредбите на овој закон и Тарифата 
на основниот данок на промет која е негов составен 
дел. 

Посебного оданочување на проиизводите и услу-
гите во прометот се врши преку посебен данок на про-
мет според одредбите од овој закон, од законите што 
ги донесуваат републиките и автономните 11окраини 
и од одлуките што ги донесуваат општините за да-
нокот на промет што го воведуваат самостојно. 

Член 2 
Формите на данокот на промет се: 
1) данок на промет на производи; 
2) данок на надоместоци за услуги. 

Член 3 
Основниот данок на промет претставува средство 

на економската политика на единствениот пазар, на 
социјалната политика и на фискалната политика, 
што служи за усогласување на односите помеѓу про-
изводството и потрошувачката и односите во це-
ните, за изедначување на условите за работа и за 
стекнување доход и за остварување приходи на 
републиките и автономните покраини. 

2. Предмет на оданочувањето 

ј Член 4 
\Ј Данокот на промет може да се воведе на про-

метот на производите што служат за крајна (конеч-
на) потрошувачка и на надоместоците за вршење од-
редени услуги и работи. 

а) Данок на промет на производи 

, / Член 5 
w Како промет на производи што служат за крајна 

(конечна) потрошувачка, се подразбира продажбата 
на производи, нови или употребувани, што е изврше-
на непосредно на крајниот потрошувач, ако со овој 
закон не е одредено поинаку. 

Секоја продажба на производи што ќе ја изврши 
трговска организација на здружениот труд на мало 
(продажба од продавница или од друга деловна 
единица што врши продажба на стоки на мало) се 
смета како промет на производи остварен непосре-
дно со краен потрошувач. Како промет на произ-
води, во смисла на ОВОЈ став, се смета и земањето 
на производи за сопствена употреба или потрошу-
вачка од продавница или од друга деловна единица 
што врши продажба на производи на мало, кусокот 
на производи наменети за продажба на мало и от-
писот (расходувањето) на такви производи што го 
надминува калото, растурот, кршот и расипувањето 
што се дозволени со општиот акт на даночниот об-
врзник. 

Како промет на производи остварен непосредно 
со краен потрошувач се смета секоја продажба или 
давање производи без надоместок што ќе го изврши 
даночниот обврзник од член 12 на ОВОЈ закон, ако 
со овој закон не е одредено поинаку. 

Како промет на производи остварен непосредно 
со краен потрошувач се смета и увозот на производи 
за сопствена крајна потрошувачка. 

Како промет на производи остварен непосредно 
со краен потрошувач се смета и продажбата на пи-
јачки и на други производи во угостителството, ако 
со овој закон не е одредено поинаку. 

По исклучок, како промет на производи остварен 
непосредно со краен потрошувач, на кој се плаќа ос-
новниот данок на промет на производи, не се смета 
продажбата на употребувани предмети што ќе ја из-

в р ш и граѓанин непосредно или преку трговски и 
други организации како посредници односно на не-
кој друг начин, ако со овој закон не е одредено по-
инаку. 

Член в 
Ако со овој закон не е одредено поинаку, не се 

смета како промет на производи остварен непосредно 
со краен потрошувач и не подлежи на плаќање да-
нок: 

1) продажбата на производи што ќе ft се изврши 
на трговска организација на здружениот труд што 
тие производи ги набавува заради натамошна про-
дажба; 

2) продажбата на производи што производителот 
или увозникот ќе и ја изврши на производителска 
организација на здружениот труд што тие производи, 
врз основа на писмена изјава, ги набавува како ма-
теријал за репродукција; 

3) продажбата на производи што трговска орга-
низација на здружениот труд ќе ft ја изврши на 
производител ска организација ка здружениот труд 
што тие производи, врз основа на писмена_ изјава, 
ги набавува како материјал за репродукција; 

4) продажбата на производи што ќе им се извр-
ши на трговски и други организации на здружениот 
труд што тие производи, врз основа на писмена из-
јава, ги набавуваат заради давање на работници и 
граѓани во работа дома („работа на сиц") или на 
занаетчиски дуќани на преработка; 

5) уништувањето или кусокот на производи што 
ќе настане поради дејство на виша сила. 

Како производителски организации на здруже-
ниот труд, во смисла на овој закон, се подразбираат: 
индустриските, рударските, земјоделските, шумар-
ските, водостопанските, рибарските, градежните и 
сообраќајните организации на здружениот труд и ор-
ганизациите на здружениот труд на производ ствено-
то занаетчиство. 
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Како производителски организации на здруже-
ниот труд, во смисла на овој закон, се подразбираат 
и производствените погони и производствените ра-
ботни единици, предвидени со статутот или со друг 
општ акт, за вршење на една или повеќе дејности 
од став 2 на овој член, што се наоѓаат во состав на 
непроизводствени организации на здружениот труд 
или на други општествени правни лица, и научно-
истражувачките институти или заводи што имаат 
лаборатории, експериментални работилници или по-
гони за унапредување на производството. 

Џродажба на материјали за репродукција, без 
пресметување и наплатување на данокот на промет, 
можат да вршат производителските организации на 
здружениот труд, трговските организации на здру-
жениот труд што вршат промет на стоки на начин 
предвиден за вршење промет на стоки на големо 
(продажба од склад или од друга деловна единица 
или транзитно, и при задолжително водење на по-
себна евиденција за таква продажба и издавање 
фактури) и занаетчијата-производител што води де-
ловни книги или книга на прометот, под следните 
услови: 

1) купувач на такви производи да е производи-
те лека организација на здружениот труд од ст. 2 и 3 
на овој член; 

^Закупувачот, пред преземањево на материјалите 
односно пред составувањето на фактурата, да му 
дал на продавачот писмена изјава дека купените 
материјали ќе ги користи исклучиво за репродук-
ција; 

3) во фактурата за продажбата на материјали-
те продавачот да внел клаузула дека материјалите 
за репродукција се продадени без пресметување на 
даноков врз основа на писмена изјава од купувачот 
КОЈ а мора да биде нумерирана, датирана и потпиша-
на од овластени лица; 

4) продавачот примената изјава од купувачот да 
ја приклучи кон копијата на фактурата за продаде-
ните материјали за репродукција, како доказ дека 
на тие материјали не е пресметан данок. 

Писмената изјава купувачот може да ја даде на 
порачката, или како посебен прилог кон порачката, 
но секогаш пред извршениот промет во смисла на 
член 22 од овој закон, во која тој мора да 
наведе дека спаѓа во производителските организации 
на здружениот труд од овој член и дека купените 
производи ќе ги употреби исклучиво за вршење на 
својата производствена дејност. Ако порачката или 
писмената изјава се дава како посебен прилог, таа 
мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од 
овластени лица. 

Ако во текот на една година по еден договор му 
се вршат сукцесивни испораки на материјали за 
репродукција на еден купувач од ст. 2 и 3 на овој 
член, доволно е купувачот да даде писмена изјава 
во првата порачка, а при подоцнежните испораки во 
фактурите за продажбата на производи продавачот 
ќе се повикува на договорот и на бројот и датумот 
на дадената изјава. 

Член 7 
Ако со овој закон не е одредено поинаку, не се 

смета како промет на производи, остварен непосред-
но со краен потрошувач, продажбата на опрема на 
организациите на здружениот труд и на други оп-
штествено правни лица која спаѓа во нивните основ-
ни средства и им служи за вршење на нивните деј-
ности, ако таа продажба е извршена под условите 
и на начинот одреден во член 6 на овој закон. 

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат 
и: средства за лична заштита при работата и лична 
заштитна опрема, алати од сите видови; разладни у -
реди, машини и друга опрема за приготвување ја-
дења и пијачки; специјални средства на погонски и 
деловен инвентар во дејностите на рударството, бро-
доградбата и прехранбената индустрија; мебел; про-
тивпожарни автомобили и приколки и други против-
пожарни возила, противпожарни пумпи и прскалка 
противпожарни лестви, апарати за гаснење пожар," 

разни противпожарни уреди и прибор и апарати ма 
сигнализација на пожар; медицински инструменти и 
уреди и производи од Номенклатурата на основните 
средства во здравствените установи што ги набаву-
ваат организациите за социјална заштита, како и 
здравствените и со нив изедначените организации на 
здружениот труд и нивните единици, освен аптеките. 

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат 
и резервни делови и материјал неопходен за вгра-
дување на тие делови во опремата, и материјал за 
одржување на опремата. 

Член 8 
Како репродукционен материјал, во смисла на 

член 6 од ОВОЈ закон, се подразбираат: 
1) материјалите (суровини, полупроизводи, дело-

ви и помошни материјали) што во процесот на про-
изводството по пат на преработка, доработка, вгра-
дување, нанесување или на друг начин конечна се 
ЈјзојшГ? и влегуваат во супстанцијата на финалниот 
производ; 

2) материјалите што-во процесот на производс-
твото се трошат при изработката на производи а не 
влегуваат во супстанција на финалниот производ, 
како што се: материјали за мазнење и полирање, ки-
селини, лужини и други материјали за растворање, 
нагризување, одмастување и ел., леарски песок и 
други слични материјали; 

3) погонските и огревните материјали; 
4) материјалите за изградба, одржување и поп-

равка на градежни објекти (цемент, челик, вар, ту-
ли, граѓа и др.), освен производите што се вклучу-
ваат на инсталациона мрежа (санитарни уреди со 
прибор, сите видови печки освен оние за кои е про-
пишано ослободување од плаќање данок според овој 
закон, шпорети, бојлери, расветли Јела, сијалици и 
др.), на кои, при набавката, се плаќа основен данок 
на промет на производи. По исклучок, производите 
што се вклучуваат на инсталациона мрежа, а се на-
бавуваат како делови за вградување во финални 
производи (машини, уреди и ел.) се сметаат како ре-
продукциони материјали од став 1 точка 1 на овој 
член; 

5) амбалажата и сите видови материјали што 
служат за ситни поправки, одржување и чистење на 
опрема и на деловни простории или за паку-
вање или кои како помошни или потрошни мате-
ријали, се трошат во процесот на производството. 

Како репродукциони материјали, во смисла на 
овој закон, не се сметаат течни горива и мазива, ако 
со овој закон не е одредено поинаку. 

Член 9 
Како опрема, во смисла на член 7 од овој закон, 

не се сметаат: 
1) мебел за уредување на канцелариски и други 

административни простории. 
2) производи од член 8 став 1 точка 4 од ОВОЈ за-

кон што се вклучуваат на инсталациона мрежа, ако 
се набавуваат за уредување на станови и станбени 
простории, на канцеларии и на сите други слични 
административни простории; 

Ако овие производи се набавуваат на начин од-
реден во член б на овој закон за уредување произ-
водствени хали и други производствени и работни 
простории, освен оние од став 1 на оваа точка, или 
ако се набавуваат како делови на опрема од член 7 
на овој закон, данокот на промет на производи не се 
плаќа; 

3) патнички автомобили, моторцикли, скутери, 
мопеди, велосипеди и трицикли; 

4) канцелариски машини, апарати и прибор (ос-
вен канцелариските машини од средна и висока ме-
ханизација), специјални средства на погонски и 'де-
ловен инвентар и друг погонски и деловен инвентар 
(групи 75, 76, 77 и 79 од Номенклатурата на основ-
ните средства), освен такви производи од член 7 на 
овој закон. 
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Член 10 
Заради овозможување внатрешна и надворешна 

контрола, за набавка и потрошок на материјали за 
репродукција набавени без плаќање данок на про-
мет на производи купувачот-производктелска орга-
низација на здружениот труд е должен да води еви-
денција според количините и видовите на тие мате-
ријали од фактурата за купувањето. 

Ако производите набавени како репроматеријал 
или опрема без плаќање данок на промет на произ-
води купувачот не ги употреби за вршење на својата 
производствена дејност, или ако такви производи ги 
продаде односно му ги отстапи на купувач што не-
ма право на набавка на такви производи без плаќа-
ње данок на промет, тој е должен на така употребе-
ни, продадени или отстапени производи да го пре-
смета и уплати данокот на промет на производи. 

б) Данок на надоместоци за услуги 

Член 11 
Данок на надоместоци за услуги може да се вог 

веде само на одредени надоместоци за услуги или 
работи, освен за оние за кои со овој закон е предви-
дено ослободување од плаќање на тој данок. 

Основниот данок на надоместоци за вршење над-
ворешнотрговски работи и услуги, трговски работи 
во промет на стоки на големо, кредитни и други 
банкарски работи, и други услуги и работи што 
се од значење за уедначување на условите за рабо-
та и за стекнување доход или се од посебно значење 
за единството на пазарот, се уредува со посебен со-
јузен закон. 

3. Даночен обврзник 

Член 12 
Даночен обврзник на данокот на промет е се-

која организација на здружениот труд, друго 
правно лице, орган или граѓанин што му продал про-
изведи на краен потрошувач или што на друг начин 
пуштил во промет производи што подлежат на тој 
данок односно што извршил одредена услуга или 
работа со надоместок, ако со овој закон не е одре-
дено поинаку. 

Ако организацијата на здружениот труд од став 
1 на ОВОЈ член ги пренесе работите за пресметување 
и плаќање на данокот врз организацијата на здру-
жениот труд во нејзиниот состав, обврските ка да-
ночниот обврзник ги извршува таа организација на 
здружениот труд. 

Даночниот обврзник е должен да го пресмета 
данокот на промет и пресметаниот износ да и го 
уплати на онаа општествено-податичка заедница 
на коза и припаѓа тој данок. 

Член 13 
Даночен обврзник на данокот на промет на 

производи во смисла на член 12 од овој закон, е 
и секоја организација на здружениот труд односно 
правно лице или граѓанин што производи од соп-
ствено производство или увезени или на друг на-
чин набавени производи, на чиј промет е одредено 
плаќање данок на промет на производи, ќе упо-
треби за сопствена крајна потрошувачка. 

Како сопствена крајна потрошувачка, во сми-
сла на став 1 од овој член, се подразбира секоја 
потрошувачка на производи од сопствено производ-
ство или на производи набавени заради продажба 
што не е извршена за цели на репродукција или за 
вложувања во опрема во смисла на чл. 6 и 7 од 
овој закон. 

Член 14 
Со Тарифата на основниот данок на промет мо-

же да се одреди даночен обврзник на основниот да-
нок на промет на производи во прометот на одредени 
производи да биде Исклучиво производителска или 
трговска организација на здружениот труд односно 
увозник ако односните производи му ги продаде не-
посредно на краен потрошувач или ка продавач на 
мало на трговско претпријатие на мало, на угости-
телска организација на здружениот труд. 

Со Тарифата на основниот данок на промет 
може да се одреди даночен обврзник на основниот 
данок на промет на производи да биде купузачот-
општествено правно лице, кога одредени производи 
купува за сопствена потрошувачка или употреба не-
посредно од производител ска организација на здру-
жениот труд, од увозник или од трговска организа-
ција на здружениот труд што врши промет на сто-
ки на големо. 

Член 15 
За производи ра кои во Тарифата на основниот 

данок на промет се одредени различни даночни 
стапки, зависно од нивниот вид, квалитет, цена или 
други својства, производителот односно увозникот 
ЈПТО ги увезол е должен во фактурата за продаж-
бата, покрај секој таков производ, да го означи ви-
дот, квалитетот, цената или друго својство, а исто 
така и тарифниот број и даночната стапка по кои 
се пресметува и се плаќа основниот данок на про-
мет на производи. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
и на трговските организации на здружениот труд 
што производите, за кои се одредени различни да-
ночни стапки, им ги продаваат на големо на тр-
говските и други организации на здружениот труд 
што за тие производи се обврзници на основниот 
данок на промет на производи. 

Од производителот, увозникот или трговската 
организација од ст. 1 и 2 на овој член што не ќе ги 
внесе или неточно ќе ги внесе во фактурата пода-
тоците од став 1 на овој член поради што даноч-
ниот обврзник ќе пресмета и ќе уплати помалку 
данок отколку што требало, ќе се наплати разли-
ката на помалку пресметаниот и платениот данок. 

Даночните обврзници на данокот на промет на 
производи, што во својата продажна цена имаат 
укалкулиран основен данок на пролет на стоки на 
мало, а тој данок се зголемува, се намалува или се 
укинува, со денот на влегувањето во сила на про-
писот со кој се врши тоа зголемување, намалување 
или укинување се должни да извршат попис на 
односните производи на залихи и да ги утврдат 
новите продажни цени со зголемен, намален одно-
сно укинат данок на промет. Даночните обврзници 
се должни да достават по еден примерок од запис-
никот за пописот на производите на залихи и за 
данокот на промет содржан на тие залихи веднаш 
до надлежната Служба на општественото книговод-
ство, до органите за финансии и до пазарната ин- _ 
спекција на надлежното општинско собрание. 

4. Даночна основица 

а) Данок на промет на производи 

Член 16 
Даночна основица на данокот на промет на про-

изводи е продажната цена на производот на чиј 
промет е пропишано плаќањето на тој данок. 

Данокот на промет на производи не е содржан 
во даночната основица туку паѓа врз товар на ку-
пувачот — краен потрошувач и не влегува во 
вкупниот приход на даночниот обврзник, ако со 
овој закон не е одредено поинаку. 

Како продажна цена на производи, која служи 
како даночна основица на која се пресметува дано-

Ј 
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кот, се подразбира вкупниот бруто надоместок што 
му се плаќа на продавачот за купените производи 
во кој се засметуваат и сите споредни трошоци што 
продавачот му ги засметал на купувачот. 

Во даночната основица не влегуваат транс-
портни и други трошоци што не се содржани во 
продажната цена туку продавачот ги платил по на-
лог и за сметка на купувачот, под услов продава-
чот посебно да му ги фактурира на купувачот и за 
тие трошоци да постои соодветна документација. 

Ако производите што подлежат на плаќање на 
данокот на промет на производи се искористат за 
сопствена потрошувачка или употреба (член 13) или 
се дадат без надоместок, како даночна основица се 
смета продажната цена што би се постигнала со 
продажбата на такви производи на крајниот пот-
рошувач. Ако за тие производи во местото на да-
ночниот обврзник не може да се прибави податок за 
продажната цена, како даночна основица се смета 
цената по која се врши пресметување помеѓу основ-
ните организации на здружениот труд во состав на 
организацијата на здружениот труд — даночен об-
врзник. 

Дополнителните попусти што продавачот му ги 
дава на купувачот во вид на каса-сконто и коли-
чински рабати можат да се одбијат од даночната ос-
новица ако се писмено договорени или ако на купу-
вачот му се одобрени во фактурата 

На самостоен занаетчија — производител што 
уредно води деловни книги или книга на прометот, 
од основниот данок на промет на производи што тре-
ба да го плати на финалниот производ продаден не-
посредно на крајниот потрошувач ќе му се одбие ос-
новниот данок на промет на производи за кој со 
фактура или со друга исправа е утврдено дека го 
платил на материјалот од кој е изработен таквиот 
производ. Условите и начинот за одбивање на тој 
данок ги одредува со одлука за посебен данок на 
промет собранието на општината на чија територија 
се плаќа тој данок, во согласност со републичкиот 
односно покраинскиот закон. 

Член 17 
Даночната основица при увозот на производи за 

сопствена потрошувачка односно употреба ја сочи-
нува вредноста на увезените производи утврдена 
според царинските прописи, вклучувајќи ги и цари-
ната и другите давачки што се плаќаат при увозот, 
ако со овој закон не е одредено поинаку. 

Член 18 
Со Тарифа на основниот данок на промет ^:ако 

даночна основица на основниот данок на промет на 
производи ќоже да се одреди и единица на мера или 
вредност на производот, што во себе ја содржи и 
вредноста на амбалажата. 

Во случајот од став 1 на овој член и даночната 
основица на посебниот данок на промет на производи 
во прометот што го вршат организациите на здру-
жениот труд се одредува по единица на мера односно 
по вредноста на производот. 

Угостителските дуќани на самостојни угостите-
ли пресметуваат и плаќаат посебен данок на промет 
на производи на прометот на алкохолни пијачки 
според набавените количини на тие пијачки односно 
според набавната вредност на тие пијачки, ако тоа е 
предвидено со пропис на републиката, на автономна-
та покраина или на општината. 

По исклучок, ако на прометот на одреден произ-
вод се плаќа само посебен данок на промет, како да-
ночна основица на тој данок може да се одреди 
вредноста или единицата на мера на производот. 

б) Данок на надоместоци за услуги 

Член 19 
Даночната основица на данокот на надоместоци 

за услуги ја сочинува износот на надоместокот за 
извршените услуги. 

К&ко надоместок за извршени услуги се подраз-
бира надоместокот во пари или во натура или вред-
носта на противуслугата. Ако при вршењето на од-
редени занаетчиски услуги (поправки и ел.) се упот-
ребуваат материјали што ги дал извршителот на ус-
лугите , во даночната основица не влегува вредноста 
на употребените материјали што е посебно искажа-
но во фактурата. 

5. Даночни стапки 

а) Данок на промет на производи 

Член 20 
Стапките на данокот на промет на производи се 

пропорционални и се одредуваат во проценти на пос-
тигнатата продажна цена. 

Стапките на основниот данок на промет на про-
изводи можат да се одредат и според вредноста на 
производот или во фиксен износ по единица на ме-
ра. 

Во случајот од став 2 на овој член и стапките на 
посебниот данок на промет на производи во проме-
тот што го вршат организациите на здружениот труд 
се одредуваат според вредноста на производот или 
во фиксен износ по единица на мера. 

По исклучок, ако на прометот на одреден про-
извод се плаќа само посебен данок на промет, стап-
ките на тој данок можат да се одредат според вред-
носта или во фиксен износ по единица на мера. 

Заради упростување на техниката на пресмету-
вањето и наплатувањето на данокот на промет на 
производи, тој данок може да се изрази со соодвет-
на стапка и да се наплатува од продажната цена во 
која е содржан. 

Ако два или повеќе производи се продаваат во 
комплет, гарнитура и ел. и ако за секој таков одде-
лен производ Не е можно да се утврди даночната ос-
новица, или ако таквите производи се поврзани во 
неразделна целина, врз продавната цена што ја со-
чинува даночната основица на комплетот, гарниту-
рата и ел. се применува највисоката даночна стапка 
што важи за кој и да е од тие производи што би се 
пуштал посебно во промет. 

б) Данок на надоместоци за услуги 

Член 21 
Даночните стапки на данокот на надоместоци за 

услуги се одредуваат во проценти на даночната ос-
новица или во одреден износ. 

6. Настанување на даночна обврска, евидентирање 
на прометот и пресметување и плаќање на данокот 

на промет 

Член 22 
Обврската за пресметување на данокот на про-

мет на производи и на данокот на надоместоци за 
услуги настанува во моментот кога е извршен про-
метот на производи односно кога е извршена услугата 
или работата за кои е пропишано плаќањето на тие 
даноци. 

Се смета дека прометот на производи, услугата 
или работата е извршена: 

1) во моментот на издавањето на фактурата 
(сметката) за продажбата' на производите односно за 
извршувањето на услугата или работата, а за основ-
ниот данок на надоместоци за услуги од увозот на 
производи за продажба во земјата преку сопствена 
трговска мрежа — во моментот на обврската за пла-
ќање царина и други давачки; 

2) во моментот на испораката на производите, ако 
испораката е извршена пред издавањето на факту-
рата или без издавање фактура (продажба за готоч ј 
во); 1 
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3) во моментот на земањето на производите од 
страна па даночниот обврзник за сопствена конечна 
потрошувачка или употреба; 

4) во моментот на испораката на производите, 
ако се дадени без надоместок; 

5} во моментот на утврдувањето на кусок или на 
уништувањето на производите како и на отписот 
(расходувањето) на производите, што го надминува 
растурот, кал ото кршот и расипувањето дозволено 
со општиот акт на даночниот обврзник; 

6) во моментот на настанувањето на обврската за 
плаќање царински давачки за производите увезени 
за сопствена крајна потрошувачка односно во мо-
ментот на царинскиот преглед на такви производи 
ако не постои обврска за плаќање царина и други 
давачки. Одредбата од оваа точка се однесува само 
на основниот данок на промет на производи; 

7) во моментот на испораката (предавањето) на 
производите на продавница односно на друга делов-
на единица што врши продажба на мало со која пре-
сметувањето на тие производи се врши по продаж-
ните цени; 

8) во моментот кога купувачот од член 14 став 2 
на овој закон ќе ја прими фактурата од добавува-
чот за купените производи. 

Данокот на промет при продажбата на произво-
ди од консигнационен склад го пресметува даноч-
ниот обврзник — држател на консигнациониот склад 
според одредбите на став 1 точ. 1 до 5 од овој 
член, на начинот пропишан за пресметување на да-
нокот во внатрешниот промет. 

Член 23 
Пресметувањето и евидентирањето на пресмета-

ниот и платениот данок на промет се врши во кни-
говодствените документи (калкулации и фактури) и 
во книговодството на даночниот обврзник. 

Даночниот обврзник е должен да обезбеди во 
своето книговодство податоци за даночните основи-
ци по тарифните броеви и по истите даночни стапки 
врз основа на кои се врши утврдување и плаќање 
аконтација на данокот и шестмесечна пресметка на 
тие аконтации со евентуални разлики од наплатен 
или повеќе платен данок. Аналитичкото евиденти-
рање на даночните основици врз кои се применуваат 
различни даночни стапки од ист или од други та-
рифни броеви, даночниот обврзник може да го обез-
беди и со вонкниговодствена евиденција. 

Ако со овој закон е одредено основниот данок 
на промет да се уплатува според местото на седиш-
тето на купувачот или на комитентот, даночниот об-* 
врзник — продавач или извршител на работата од-
носно на услугата е должен да ја обезбеди во своето 
книговодство сета документација и податоци што се 
неопходни за правилно уплатување на тој данок. 

Организацијата на здружениот труд што купува 
материјали за репродукција, опрема или други про-
изводи за одредени намени за кои се предвидени 
даночни ослободувања или даночни олеснет!ја, во 
своето книговодство, а, по потреба, и во ЕОНКНИГО-
водствена евиденција е должна да обезбеди подато-
ци за нивната набавка, движење и потрошок и еви-
денција за готовите производи изработени од купени 
материјали и делови, како и за набавката, состојба-
та и движењето на опремата набавена без плаќање 
данок. 

Член 24 
Данокот на промет го плаќа организацијата на 

здружениот труд, даночен обврзник, периодично, 
по пат на аконтации, и тоа по истекот на секои 15 
дена во месецот, односно по истекот на секој месец. 

Организацијата на здружениот труд и друго оп-
штествено правно лице, кои се даночни обврзници 
на данокот на промет на производи, во рок од пет 
дена по истекот на секои 15 дена во месецот однос-
но по истеков на месецот се должни да платат акон-
тација од тој данок на вредноста на продадените 
производи што подлежат на оданочување што се на-
платени во тој период. 

Организацијата на здружениот труд и друго 
општествено правно лице, што набавуваат произво-
ди за крајна потрошувачка на начин на кој се вр-
ши прометот на производи на големо во смисла на 
овој закон, а кои според член 14 став 2 на овој закон 
се сметаат како даночни обврзници, се должни на 
купените производи да го пресметаат и уплатат ос-
новниот данок на промет на производи според место-
то на своето седиште во рок од 10 дена по истекот 
на месецот по сите фактури примени во текот на 
месецот. Продавачот на производи е должен на та-
ков купувач, даночен обврзник, да му испостави 
фактура за продажбата на производите, со клаузула 
дека данокот не е пресметан, во моментот на испо-
раката на производите или најдоцна во рок од три 
дена од денот на испораката на производите. 

Организацијата на здружениот труд и друго оп-
штествено правно лице, кои се даночни обврзници 
на основниот данок на надоместоци за услуги, во рок 
од 20 дена по истекот на месецот за тој месец се дол-
жни да ја утврдат и уплатат аконтацијата на тој 
данок. Даночните обврзници што месечно ја пресме-
туваат разликата во цената и другите приходи што 
влегуваат во даночната основица, пресметуваат и 
плаќаат аконтации на данокот според така утврде-
ната месечна основица. Другите даночни обврзници 
за секој месец до дваесеттиот ден во наредниот месец 
уплатуваат сразмерен дел од данокот утврден по 
претходната пресметка. 

Ако организацијата на здрулѕениот труд. да-
ночен обврзник, смета дека за неа е поповолно да ут-
врдува и да плаќа аконтација на данокот на промет 
според фактурирана реализација, на тој начин мо-
же да ја утврдува и плаќа аконтацијата за измина-
тиот месец во рок од 20 дена по истекот на месецот 
за кој се утврдува и се плаќа аконтацијата. За та-
квата своја одлука организацијата на здружениот 
труд е должна да ја извести до 10 јануари надлеж-
ната Служба на општественото книговодство. 

За организацијата на здружениот труд што ут-
врдувањето и плаќањето на аконтацијата на данокот 
на промет на производи ги врши според фактурира-
ната реализација, а која е даночен обврзник во про-
метот на тутунски преработки, нафта и деривати од 
нафта, како и за организациите на здружениот труд 
од став 7 на овој член, надлежниот републички од-
носно покраински орган, на нејзино барање, може да 
го продолжи рокот од ст. 2 и 5 на овој член најмногу 
за наредните 15 дена. 

Организацијата на здружениот труд, даночен 
обврзник, што во својот состав има повеќе основни 
организации на здружениот труд на територијата на 

- две или повеќе општини, аконтациите на данокот на 
промет на производи може да ги плаќа во роковите 
од став 2 на овој член во височина на соодветниот 
дел на пресметаниот данок по претходната пресмет-
ка што ја поднесува во смисла на член 26 став 2 од 
овој закон. 

За граѓаните и граѓанските правни лица што се 
обврзници на данокот на промет, начинот на утврду-
вање на даночната обврска, на евидентирање, на 
пресметување и плаќање на данокот на промет, на 
контрола на пресметувањето и плаќањето на 
данокот, роковите за уплатување на тој данок и др,, 
се одредува со републичкиот односно покраинскиот 
закон со кој се уредува посебното оданочување на 
производите и услугите во прометот. 

Член 25 
Утврдувањето на аконтацијата заради плаќање 

данок на промет се. врши според вредноста на напла-
тените продадени производи и извршените и напла-
тените услуги и работи во периодот за кој се плаќа 
аконтацијата, или според фактурираната вредност на 
продадените производи и извршените услуги и ра-
боти. 

Заради упростување на техниката на утврдува-
ње на аконтациите на данокот на промет, со поблис-
ки прописи, донесени врз основа на овластувањето 
од член 58 на овој закон, можат да се предвидат слу-
чаи кога утврдувањето на аконтација се врши со 
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примена на пресметани или упросечени пропишани 
даночни стапки, како и услови и начин на утврду-
вање на аконтациите со примена на коефициентите 
на наплатената реализација или на друг начин. 

Член 26 
Пресметката на аконтациите на данокот на про-

мет се составува и се поднесува до 20 јули за изми-
натото полугодие. 

Даночниот обврзник може да ја составува прес-
метката на аконтациите на данокот на промет и 
тримесечно или месечно и да ја поднесува во рок од 
20 дена по истекот на тримесечје™ односно па месе-
цот. 

Пресметката на аконтациите на данокот на про-
мет се поднесува до Службата на општественото 

'Книговодство при коза даночниот обврзник има жи-
ро-сметка и при која ги плаќа аконтациите на тој 
данок. 

Даночниот обврзник со пресметката на аконта-
цијата на данокот на промет поднесува и налози за 
уплата на разликата во случај уплатените аконта-
ции да се помали од износот на даночната обврска 
утврдена со таа пресметка, а може да поднесе и на-
лог за враќање на данокот ако износот на уплатени-
те аконтации е поголем од утврдената даночна об-
врска. 

Член 27 
Даночниот обврзник што има повеќе продавници 

и други 'деловни единици што вршат промет на про-
изводи на мало на територијата на повеќе општини, 
утврдува и плаќа аконтации на данокот на промет за 
сите такви продавници односно деловни единици на 
територијата на една општина. Даночниот обврзник 
може да одлучи аконтациите на тој данок да ги ут-
врдува и уплатува за секоја продавница односно 
единица посебно. 

Продавниците или други деловни единици врз 
кои организацијата на здружениот труд го прене-
ла правото да вршат пресметување и уплатување 
на данокот на промет — ја пресметуваат и уплату-
ваат аконтацијата на данокот на промет на произво-
ди кај Службата на општественото книговодство 
надлежна^според седиштето на продавницата однос-
но на деловната единица. 

Член 28 
Конечното пресметување на данокот на промет 

за изминатата година се врши врз основа на подато-
ците за наплатените продадени производи и напла-
тените надоместоци за извршени услуги и работи 
што се утврдени со конечната пресметка на данокот 
на промет со состојбата на 31 декември онаа година 
за која се врши пресметката, а која се доставува кон 
завршната сметка. Ако даночниот обврзник плаќа 
аконтации на данокот според фактурираната реали-
зација и конечната пресметка на данокот, во смисла 
на овој став може да ја врши според фактурираиата 
реализација. 

Пресметувањето во смисла на став 1 од овој член 
се ваши посебно за основниот а посебно за посебниот 
данок на промет, и тоа посебно за данокот на про-
мет на производи во прометот на мало, за данокот 
на промет на производи во прометот на големо и за 
данокот на надоместоци за услуги. 

Член 29 
Основниот данок на промет на производи напла-

тен ири увозот на производите и основниот данок на 
промет на производи наплатен за производите што 
Југословенската народна армија ги набавува за свои 
потреби, се уплатуваат на посебни збирни сметки. 
Наплатените износи од овие сметки надлежната 
Служба на општественото книговодство ги распоре-
дува на соодветните сметки на приходите на репуб-
ликите и автономните покраини според клучот за 
распределба што ќе го утврдат договорно републи-
ките и автономните покраини 

Член 30 
На износот на данокот на промет што не е уп-

латен во пропишаниот рок се плаќа камата по стап-

ка од 36°, о годишно односно по стапка од 1 промил за 
секој ден задоцнување. 

Се смета дека данокот на промет не е уплатен 
во пропишаниот рок и кога тој не е уплатен на 
сметката на општествено-политичката заедница на 
КОЈ а и припаѓа тој данок како неј зин приход. 

Член 31 
Од даночниот обврзник што втасаниот данок на 

промет не го платил во пропишаниот рок, наплата-
та ќе се изврши присилно според одредбите од За-
конот за Службата на општественото книговодство 
и^ според посебни прописи ако даночниот 
обврзник е општествено правно лице односно според 
одредбите на прописите за присилната наплата на 
придонесите и даноците на граѓаните ако даночниот 
обврзник е граѓанин или граѓанско правно лице. 

7. Место на плаќање на данокот на промет 

Член 32 
Данокот на промет се плаќа според местото во 

кое е извршен прометот, ако со овој закон не е од-
редено поинаку. 

Член 33 
Данокот на промет на производи се плаќа спо-

ред местото во кое е основната организација на 
здружениот труд (продавница, склад и др.) што jnpo-
изводите му ги продала непосредно на крајниот пот-
рошувач, ако со овој закон не е одредено поинаку. 

Во смисла на став 1 од ОВОЈ член даночниот 
обврзник од член 14 став 1 на овој закон плаќа 
основен данок на промет на производи, и тоа: 

— според местото на седиштето на купувачот — 
општествено правно лице на кое му ги продал про-
изводите како на краен потрошувач; 

— според местото на седрхштето на купувачот — 
општествено правно лице што купените производи ги 
продава на мало; 

— според местото на седиштето на организацио-
ната единица во состав на купувачот — општестве-
но правно лице на која купените производи и се ис-
порачани, ако седиштето на таа единица не се наоѓа 
на територијата на републиката односно на автоном-
ната покраина на која е седиштето на купувачот. 

Член 34 
Данокот на надоместоци за услуги се плаќа спо-

ред местото во кое е услугата извршена, ако со овој 
закон не е одредено поинаку. 

Член 35 
Приходите на републиките и на автономните 

покраини од основниот данок на промет се водат на 
посебни сметки кај Службата на општественото 
книговодство. 

8. Даночни ослободувања и олесненија 

а) Данок на промет нџ производи 

Член 36 v ^ ^ ' 
Ако со ОВОЈ закон не е одредено поинаку, основ-

ниот данок па промет на производи не се плаќа__ца. 
прЈаметот на: г-

1) основни производи на земјоделството и ри-
барството ; 

2) производи што Се извезуваат; 
3) производи за кои со сојузни прописи се одре-

дени надоместоци (компензации) при продажбата на 
мало; 

4 ) производи за кои со СОЈУЗНИ прописи се одре-
дени цени во продажбата на мало; 

5) производи што служат за човечка исхрана и 
на производи што служат за исхрана на животни; 

6) таксени и поштенски марки и други вреднос-
ншш: 

(Тп книги, брошури и други публикации од об-
ласта на науката, уметноста, културата, образовани-
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ето и воспитувањето; стручни публикации; инфор-
мативен печат; каталози, книги, музеите, ликовните 
галерии, изложбите; филмови за настава; грамофон-
ски плочи и снимени магнетофонски ленти што не-
посредно од производителите или од прометот на 
големо ги набавуваат просветните и културните ус-
танови и организации (школи, домови на културата, 
работнички и народни универзитети, домови на мла-
дината, организациите на музичката младина и ел.). 
Мислење за тоа дали се во прашање производи од 
оваа точка (освен за грамофонски плочи и за сни-
мени магнетофонски ленти) е -должен да прибави 
издавачот од надлежниот републички односно по-
краински орган пред пуштањето на тие производи 
во пролет;,. ^ . — — — — —-

^--"'ХЈ) ШКОЛСКИ прибор за пишување и цртање, спо-
ред списокот што го утврдува Сојузниот извршен со-
вет или орган што ќе го одреди тој; 

9) спортски и фискултурни реквизити и опрема, 
според списокот што го утврдува Сојузниот извршен 
совет или орган што ќе го одреди тој; 

10) оригинални уметнички дела и копии на тие 
дела за кои се плаќаат авторски хонорари според 
важечките прописи; 

И) електрична енергија; лигнит, мрк јаглен, ка-
мен Јаглен и брикет од јаглен; огревно дрво; гас до-
биен со дестилација на јаглен; природен (земен) гас 
и бутан-пропан гас; 

12) вода, топла вода, водена пара и мраз; 
13) природни и вештачки ѓубриња; средства за 

заштита на растенија; сотни основи (вештачки сот) 
од восок и на опрема и прибор и материјали што се 
користат исклучиво во пчеларството; ^ 

14) трактори, приклучни орудија за трактори, 
тракторски приколки и други земјоделски машини и 
орудија што се означени или што по своите карак-
теристики им одговараат на производите во групите 
421, 422, 423, 424, 426 и 429-11 од Номенклатурата на 
основните средства, без оглед за какво влечење се 
конструирани; машини за нижење тутун; машини за 
симнување хмељ; вентилатори за досушување и за 
транспорт на сено и на други земјоделски произво-
ди, и на специфична опрема за производство во 
сточарството. 

Со прописот донесен врз основа на член 53 од 
овој закон се одредуваат производите на кои се од-
несуваат одредбите од оваа точка; 

15) ортопедски справи и помагала, апарати за 
подобрување на слухот и други слични помагала; 

16) музички инструменти; 
17) средства за вооружување и за воена опрема 

на Југословенската народна армија и на милицијата, 
вклучувајќи ja и опремата на доброволните против-
пожарни единици што во време на мир соработуваат 
со единиците за цивилна заштита а во воена состој-
ба се вклучуваат во тие единици, како и на сред-
ства на резерви за вонредни потреби, што воените 
пошти, воените установи, милицијата, општествено-
политичките заедници, стопанските и други работни 
организации ги набавуваат непосредно од произво-
дите лека организација на здружениот труд, од уво-
зот или од склад на трговска организација на начин 
на кој се врши прометот на производи на големо, а 
според списокот што го донесува сојузниот секретар 
за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за 
народна одбрана и со сојузниот секретар за стопан-
ство, и на комплети на минимум задолжителни сред-
ства за заштита од воени дејства што за граѓаните 
се -набавуваат по список преку надлежните органи 
на општинско собрание или месни заедници непо-
средно од производите лека организација на здруже-
ниот труд или од склад на трговска организација на 
начин на кој се врши прометот на производи на го-
лемо ; 

18) производи што се увезуваат, а за кои според 
член 35 од Царинскиот закон и член 18 од Законот 
за Царинската тарифа е предвидено ослободување од 
плаќање царина; 

19) туристички пропагандни и информативни ма-
теријали (проспекти, влошки, ценовници, возни ре-
дови, туристички карти, планови на места и краиш-

та, мапи, плакати, етикети, пресликувачи, фотогра-
фии, дијапозитиви, водичи и ел.) што бесплатно им 
се делат на патници и туристи; 

20) производи што, врз основа на посебни пот-
врди од Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти, под услов на реципроцитет, им се продаваат на 
странски дипломатски и конзуларни претставниш-
тва и на странски дипломатски персонал и на кон-
зуларни функционери од страна на производителот 
кли трговски организации на здружениот труд, 
'транзитно или од склад и со задолжително издава-
ње фактура; 

21) производи што Југословенскот црвен крст ќе 
ги добие без надоместок или ги набавува непосредно 
од производители или од трговски организации на 
здружениот труд на начин на кој се врши прометот 
на производи на големо, а кои ги користи за намени 
заради кои е основан, како и на производи што се 
даваат или што на овој начин ги набавуваат штабо-
ви и други организации основани за одбрана од е-
лементарни непогоди заради давање на нострадани-
те во вид на помош; 

22) трајно-усвитени печки и трајно-усвитени 
шпорети за етажно греење што се ложат со јаглен; 

23) воени униформи и униформи на милицијата, 
како и на ознаки и на прибор за тие униформи; 

24) телевизиски приемници, друга опрема и нас-
тавни средства што ги набавуваат образовно-воспит-
ни установи според стандардите утврдени со- репуб-
лички прописи, ако тие производи ги набавуваат не-
посредно од производители или на начин на кој, во 
смисла на овој закон, се врши прометот на производи 
на големо, вклучувајќи ја и опремата од член 7 на 
овој закон; 

25) сликарски и вајарски материјали и прибор 
што организациите на ликовните уметници на Југо-
славија ги увезуваат или ги набавуваат за потребите 
на своите членови непосредно од производители или 
на начин на кој се врши прометот на производи на 
големо во смисла на овој закон: 

26) амбалажа, освен ако е во прашање промет на 
амбалажата од чле н 5 на овој закон; 

27) забарски изработки (вештачки заби, забни 
круници и протези); производи од платина што слу-
жат за потреби на лаборатории и делови на машини 
и уреди изработени од злато и од други благородни 
метали; 

28) ткаенини и други текстилни производи од 
влачено предиво, со учество над 70% рунска или 
табачка волна квалитет над 30 микрони; 

29) ткаенини, јажарија и други производи од 
коноп; 

30) ткаенини и други текстилни производи, со 
учество над 50% вештачки влакна врз база на ре-
генериран целулоза; 

31) ткаенини и други текстилни производи, со у-
чество над 50% синтетички пол пакри лни влакна 
(„Малон") и синтетички полиамидни влакна („Суп-
рален", „Супрал", „Призенит" и „Ултралон"); 

32) конфекција на облекла и на долна облека за 
деца, големина до број 16 заклучно; 

33) детски обувки, големина до број 34 заклучно; 
34) противпожарни автомобили и приколки и 

други противпожарни возила; противпожарни пум-
пи и прскалки; противпожарни лестви; апарати за 
гаснење пожар; разни противпожарни уреди и при-
бор, како и апарати за сингализација на пожар — 
кога тие производи противпожарни единици и друш-
тва и други противпожарни организации ги набаву-
ваат непосредно од производителот организација на 
здружениот труд или од увоз или од склад на тргов-
ска организација, на начин на кој се врши прометот 
на производи на големо; 

35) јубиларни значки и плакети за олимписките 
игри што ги пуштаат во промет Сојузот на органи-
зациите за-физичка култура на Југославија и Југо-
словенскиот олимписки комитет, на Јубиларни знач-
ки по повод 80-годишнината од раѓањето на друга-
рот Тито и на јубиларни значки на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија; 
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36) течни горива и мазива што врз основа на до-
говор помеѓу голем потрошувач како куп/вач на тие 
производи и надлежната организација за стоковни 
резерви или врз основа на потврда од надлежниот 
орган се набавуваат непосредно од производителска 
организација на здружениот труд или од склад на 
трговска организација и се чуваат и се користат ка-
ко постојани стоковни резерви; 

37) производи на заштитните работилници за 
професионална рехабилитација и вработување на 
инвалиди на трудот и на други инвалиди, реализи-
рани преку сопствени продавници. 

Ослободувањето од плаќање на основниот данок 
на промет за производите од овој член се однесува и 
на резервни делови што можат да се користат само 
за тие производи. 

Сојузниот извршен совет може да ослободи од 
плаќање на основниот данок на промет на производи 
односно да одобри враќање на тој данок за оние 
производи што според посебни сојузни прописи, под 
услови од тие прописи, можат да им се продаваат на 
граѓани за девизи во Југославија. 

Член 37 
Посебен данок на промет на производи не се пла-

ќа на прометот на: 
1) производи од член 36 на овој закон на кои не 

се плаќа основниот данок на промет на производи, 
освен на прометот на вештачки безалкохолни пијач-
ки, сода-вода и минерална вода и на производи од 
став 1 точ. 7 и 16 на тој член; 

2) лекови; 
3) масло за горење за домаќинства; 
4) тутун и преработки од тутун; 
5) производи што организација на здружениот 

труд ќе ги продаде на начин кој според овој закон 
се смета како промет на производи на големо, освен 
производите што ќе им ги продаде на граѓани и на 
граѓански правни лица. 

По исклочок, на прометот на алкохолни пијачки 
што производител ска организација на здружениот 
труд и трговската организација ќе го извршат од 
склад или транзитно и со задолжително издавање 
фактура на угостителски дуќани на самостојни у-
гостители, не се плаќа посебен данок на промет на 
производи, под услов самостојниот угостител да му 
поднесе на продавачот одобрение за вршење угости-
телска дејност издадено според важечките прописи. 
Копии од фактурите за продадените алкохолни пе-
јачки продавачите се должни да доставуваат до 
надлежниот општински орган кој го издал одобре-
нието — најдоцна до 10-ти во месецот за изминатиот 
месец; 

6) при увозот на производи. 
По исклучок, посебен данок на промет на про-

изводи може да се воведе за моторни возила што ги 
увезуваат граѓани и граѓански правни лица, во кој 
случај тој данок го плаќа граѓанинот односно гра-
ѓанското правно лице во местото на своето живеа-
лиште односно седиште; 

7) чоколада и други преработки за храна што со-
држат какао од тар. број 18.06 на Царинската тари-
фа; производи од шеќер (бонбони, екстракти од 
слатко дрво, џвакачки гуми во маса или обликувани 
и други производи од шеќер) од тар. број 17.04 и 
17.05 на Царинската тарифа; сурово, пржено и ме-
лено кафе и екстракт од кафе и кујнска сол. 

Член 38 
По исклучок од одредбите на член 36 од овој за-

коп, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогла-
сени ставови со надлежните републички и по-
краински органи, како привремена мерка на те-
ковната економска политика може да пропише 
основниот данок на промет на производи да се плаќа 
и на прометот на: 

1) основни производи на земјоделството и рибар-
ството, ако тоа е потребно заради усогласување на 
односите на производството и потрошувачката и на 
Односите во цените; 

2) одделни производи наменети за извоз, ако тоа 
е потребно заради стабилност на стопанството и 
снабденост на пазарот. 

Сојузниот извршен совет пропишува кои произ-
води, во смисла на овој закон, се сметаат како ос-
новни производи на земјоделството и рибарството. 

б) Данок на надоместоци за услуги 

Член 39 
Основен данок на надоместоци за услуги не 

се плаќа на: 
1) надоместоци за држење консигнациони скла-

дови со вршење сервисна служба и вршење технич-
ки и други услуги во смисла на член 86 став 1 точка 
3 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство; 

2) надоместоци за туристички работи со стран-
ство остварени од прометот на странски туристи; 

3) надоместоци за увоз на книги и други пред-
мети од член 36 став 1 точка 7 на овој закон; 

4) надоместоци за увоз на производи за кои со 
сојузни, републички и покраински прописи се одре-
дени продажни цени или маржи и на производи за 
кои се даваат регреси односно премии или компен-
зации; 

5) надоместоци за вршење промет што според 
овој закон се смета како промет на производи на го-
лемо, и тоа на: 

— производи од член 36 став 1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 17, 21 и 23 на овој закон на чиј промет не се пла-
ќа данок на промет на производи; 

— јаглен и огревно дрво; 
— производи за кои во прометот на големо или 

на мало со сојузни прописи се одредени продажни 
цени или маржи односно рабати; 

6) надоместоци што трговски организации на го-
лемо и други организации на здружениот труд ќе ги 
остварат преку сопствена трговска малопродажна 
мрежа со продажба на производи непосредно на 
потрошувачите; 

7) надоместоци што од бјанка ќе ги остварат ор-
ганизациите на здружениот труд со вршење мену-
вачки работи и со собирање штедни влогови. 

Основниот данок на надоместоци за услуги не се 
плаќа ниту на надоместоци за услуги и работи извр-
шени во странство, ако даночниот обврзник докаже 
дека на такви надоместоци платил данок во странс-
тво во ист или сличен облик. Услугата односно ра г 
ботата се смета извршена во странство ако е извр-
шена преку постојано деловно место на даночниот 
обврзник што има седиште во странство (претстав-
ништво, застапници^, склад и ел.), без оглед дали 
односното деловно место е и регистрирано како 
такво. 

Член 40 
Посебен данок на надоместоци за услуги не се 

плаќа на: 
1) надоместоци за здравствени услуги и услуги 

на социјална заштита што ги вршат општествени 
правни лица; 

2) надоместоци за поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги; 

3) надоместоци за услуги на превоз на патници и 
стоки што ги вршат општествени правни лица; 

4) надоместоци за услуги што ги врши Југосло-
венскиот црвен крст во остварување на целите за-
ради кои е основан, како и на услуги што ги вршат 
други организации и лица за Југословенскиот црвен 
крст заради остварување на неговите цели и задачи; 

5) надоместоци за услуги и работи за кои е про-
пишано плаќање на основниот данок на надоместоци 
за услуги; 

6) надоместоци за услуги за кои е пропишано 
ослободување од плаќање на основниот данок на 
надоместоци за услуги; 

7) надоместоци за приредување игри на среќа Н 
на влоговите за јавни облози што ги приредува Ју -
гословенската лотарија* 
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9. Застареност 

Член 41 
Правото на утврдување даночна обврска и на 

наплатување на данокот на промет, на каматата и 
на трошоците за присилна наплата застарува за три 
години по истекот на годината во која настанала да-
ночната обврска. 

Правото на даночниот обврзник на враќање на 
износите платени на име данок на промет, камата, 
трошоци за присилна наплата и парични казни, што 
не требало да ги плати застарува за три години По 
истекот на годината во која е извршено плаќањето. 

Член 42 
Рокот па застареноста на правото на утврдува-

ње даночна обврска и на наплатување данок на поо-
мет се прекинува со секое службено дејствие од над-
лежниот орган извршено заради наплата односно 
разрез на данокот, што му е ставено на знаење на 
даночниот обврзник. 

Рокот на застареноста на правото на враќање на 
неправилно платен данок на промет, камата, трошо-
ци за присилна наплата и парични казни се преки-
нува со секое дејствие од даночниот обврзник однос-
но од казнетото лице преземено кај надлежниот ор-
ган заради тоа враќање. 

По секое прекинување на рокот на застареноста 
почнува да тече нов рок на застареност. 

Застареност настапува во секој случај по исте-
кот на десет години од денот кога таа првпат поч-
нала да тече. 

10. Контрола над пресметувањето и плаќањето на 
данокот на промет 

Член 43 

Контрола над пресметувањето и плаќањето па 
данокот на промет од страна на даночните обврзни-
ци — општествени правни лица врши Службата на 
општественото книговодство според одредбите од 
Законот за Службата на општественото книговодс-
тво. 

Надлежните органи на управата можат да вр-
шат преглед на исправноста на пресметувањето и 
плаќањето на данокот на промет ка ј даночните об-
врзници од став 1 на овој член, и со наодот за најде-
ната состојба да поднесат барање до надлежната 
Служба на општественото книговодство да донесе 
решение за наплата на данокот. Надлежната Служ-
ба на општественото книговодство е должна по тоа 
барање да донесе решение за наплата на данокот 
или за одбивање на барањето. 

Во вршењето на работите од став 2 на овој член, 
надлежните органи на управата се овластени да вр-
шат преглед на деловните книги, на други евиден-
ции и исправи, на деловни и помошни простории 
Како деловни и помошни простории, во смисла на 
овој став, се подразбираат и станбените простории 
во кои даночниот обврзник ја врши стопанската или 
друга дејност од која настанува обврската за пла-
ќање на данокот на промет. 

По исклучок, ако наодот од став 2 на овој член 
не ги содржи сите потребни елементи за донесување 
решение за наплата на данокот, надлежната Служба 
на општественото книговодство може да му го врати 
наодот на органот на управата што го поднел бара-
њето заради утврдување потребни елементи, а по 
потреба, може да спроведе и нова постапка според 
одредбите од Законот за Службата на општествено-
то книговодство. 

11. Правни средства 

Член 44 
Против решението од надлежната Служба па оп 

штественото книговодство, за утврдување даночна 
'Обврска и за наплата на данок на промет можат да 

се употребат правни средства според одредбите од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство. 

Против решението за утврдување даночна обврс-
ка и за наплата на основен данок на промет што го 
донесуваат царинските органи жалбата се поднесува 
според царинските прописи. 

12. Обнова на постапка 

Член 45 
Органот што го донел решението за утврдување 

даночна обврска и за наплата на данок на промет 
самиот или по барање на даночниот обврзник ќе ја 
обнови постапката за утврдување на даночната об-
врска и за наплата на данокот во рок од три години 
од денот на правосилноста на тоа решение, ако до-
полнително се дознаат факти или се поднесат до-
кази што пе биле познати при донесувањето на ре-
шението, како и во други случаи предвидени во За-
конот за општата управна постапка. 

Ако против решението за утврдување даночна 
обврска и за наплата на данок на промет е из Јавена 
жалба, обновата на постапката ја одобрува органот 
што решавал по жалбата. 

Измена на решение за утврдување даночна об-
врска и за наплата на данок на промет по предлог 
за обнова на постапката, донесува органот што го 
донел решението во прв степен. 

Постапката за измена на правосилно решение за 
утврдување даночна обврска и за наплата на данок 
на промет што го плаќаат организации на здруже-
ниот труд и други општествени правни лица, се врши, 
според одредбите од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 46 
Правосилното решение за утврдување даночна 

обврска и за наплата на данок на промет за даночни 
обврзници што не се општествени правни лица мо~^ 
же да се измени и по службена должност, во рок од 
три години од денот на правосилноста на решението 
ако се утврди дека прописите се неправилно приме-
нети на штета или во корист на даночниот обврзник, 
или ако се утврдат сметковни грешки. 

* Член 47 
Одредбите на член 252 од Законот за општата 

управна постапка не се применуваат ако обновата 
на постапката се врши во постапка за утврдување 
даночна обврска и за наплатување на данок на про-
мет. 

13. Враќање на данокот 

Член 48 
Даночниот обврзник од кој е наплатен данок на 

промет а што не бил должен да го плати има право 
на враќање на платениот данок, затезна камата, тро-
шоци за присилна наплата и парична казна. 

- Даночните обврзници — општествени правни 
лица поднесуваат барање за враќање на погрешно 
или повеќе платен данок на промет до Службата на 
општественото книговодство, при која имаат жиро-
сметка. Барање може да се поднесе само ако купу-
вачот што го платил данокот на промет на произво-
ди побарал од даночниот обврзник враќање на по-
грешно или повеќе платениот данок на промет, во 
кој случај враќањето на данокот му се врши на 
купувачот. 

Барањето за враќање на погрешно или повеќе 
платен основен данок на промет при увозот се под-
несува до царинарницата што го пресметала и на-
платила данокот. 

Кон барањето се прилага доказ за платениов 
данок. 
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Член 49 
За одделни производи наменети за извоз, чии 

трошоци на производството се оптоварени со данок 
на промет на производи, Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство 
и од Сојузниот секретаријат За надворешна трговија, 
а врз основа на усогласени ставови со надлежните 
републички и покраински органи, наместо враќање 
на тој данок може да одреди соодветен извозен на-
доместок во процент од продажната цена остварена 
со извозот на тие производи. 

14. Казнени одредби 

Член 50 
Со парична казна во височина од трикратен до 

десеткратен износ на неплатен или помалку напла-
тен данок, ќе се казни за стопански престап правно 
лице: 

1) ако набавените производи на чиј промет не е 
платен данок на промет на производи поради нив-
ната намена, или на чиј промет е платен данок на 
промет на производи по пониска стапка, му ги про-
даде без пресметување на данок или,со пресметува-
ње на данок по пониска стапка на купувач што 
според одредбите од овој закон нема право на по-
властена набавка; 

2) ако набавените производи од претходната точ-
ка ги употреби за други цели а не за оние поради 
коч е пропишано ослободување од плаќање данок 
односно плаќање данок по пониска стапка; 

3) ако~ при набавката на производи му даде на 
продавачот неточни или невистинити податоци," како 
и дома ги набавува како производи за намените по-
ради коп според одредбите од овој закон на нивниот 
промет не се плаќа данок или се плаќа данок по 
пониска стапка; 

4) ако во фактурата за продажбата на производи 
не внесе податоци или внесе неточни податоци што 
се бараат според одредбата на член 15 став 1. 

За дејствието од став 1 од овој член ќе се ка -
зтш и одговорното лице во правното лице со па-
рична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 51 
Со парична казна во височина од трикратен до 

петкратен износ на ^пресметаниот односно пресме-
таниот данок на промет, ќе се казни за стопански 
преси-п даночниот обврзник — правно лице: 

1) ако не ги води евиденциите од член 10 
на ОПОЈ закон или тие евиденции ги води неточно; 

2) ако неточно го пресметува данокот на промет 
член 12 став 3); 

3) ако во пропишаниот рок не го уплати пре-
сметаниот износ на данокот на промет или и го 
уплати на онаа општествено-политичка заедница на 
која ТОЈ данок како приход не и припаѓа (член 12 
став 3); 

4) ако не го врши пресметувањето и евидентира-
њето пропишано во член 23 на овој закон или тоа 
го виши неточно. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со па-
рична казна од 2.000 до^20.000 динари. 

Член 52 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап даночниот обврзник 
— правно лице ако не поднесе или ненавремено 
поднесе полугодишна пресметка на аконтациите на 
данокот на промет (член 26) или конечна пресметка 
на данокот на промет (член 28). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 2.000 до 20.000 динари. 

Член 53 
Со парична казна од 5 ООО до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок даночниот обврзник; 

1) ако неуредно ја води евиденцијата пропишана 
во член 10 на овој закон; 

2) ако неуредно го врши пресметувањето и еви-
дентирањето пропишано во член 23 на овој закон; 

3) ако го попречува овластениот службеник во 
вршењето на дејствијата од член 43 на ОВОЈ закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со па-
рична казна од 2.000 до 20.000 динари. 

Член 54 
Со парична казна од трикратен до десеткратен 

износ на неплатен или помалку платен данок на 
промет, ќе се казни за прекршок даночниот обврз-
ник-поединец ако изврши некое од дејствијата од 
член 50 став 1 на овој закон. 

Член 55 
Со парична казна од трикратен до петкратен из-

нос на ^пресметаниот односно пресметаниот данок 
на промет, ќе се казни за прекршок даночниот об-
врзник — поединец ако изврши некое од дејствијата 
од член 51 став 1 точ. 2, 3 и 4 на овој закон. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Со Тарифата па основниот данок на промет се 

одредуваат производите на кои се пресметува и се 
плаќа основниот данок на промет, како и даночните 
стапки. 

Член 57 
Заради спречување и отстранување на р а с п е -

јувањата па пазарот односно во стопанството или 
ако тоа го бараат други вонредни потреби на зем-
јата, Сојузниот извршен совет, врз основа на усо-
гласени ставови со надлежните републички и 
покраински органи, може да ги зголемува или нама-
лува стапките на основниот данок на промет за 
одделни производи или групи производи што се од-
редени во Тарифата на основниот данок на промет 
— до 50®/о, а може и да ги укинува тие стапки. 

Член 58 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 

со сојузниот секретар за стопанство, донесува по-
блиски прописи за примена на даночните стапки, 
како и за примена на одредбите од овој закон што 
се однесуваат па: производите и услугите на чиј 
промет не се плаќа данок, начинот на водење еви-
денција за 'прометот по различни стапки односно 
даночни основици, начинот на периодично и конеч-
но пресметување и плаќање на данокот на промет 
и местото на плаќање на данокот, начинот на вр-
шење попис на стоките за кои се менуваат даноч-
ните стапки на основниот данок на промет на про-
изводи, начинот на пресметувањето и уплатување-
то на разликата на тој данок и на начинот на вра-
ќањето,. на данокот. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Основниот закон за данокот на промет („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 
52/63, 31/67, 54/67, 26/68, 30/G8, 40/63, 48/68, 11/69 и 
56/69); 

2) Законот за Таои&ата на сојузниот данок на 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/68, 28/66, 52/66, 5/67. 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 
55/СЗ, 50/G9, 18/70, 52/70, 24/71, 32/71, 44/71 и 12/72), 
освен одредбите од тар. бр. 17, 18, 19 и 20 кои ќе се 
применуваат најдоцна до 31 декември 1972 година. 
Во тој рок ќе се донесе законот од член 11 на овој 
закон; 



Страна 654. — Број 33. . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 јуни 1972 

3) Уредбата за сојузниот данок на промет на 
Стоки на мало за о д д е л и производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/71 и 8/71); 

4) прописите донесени врз основа на законите 
од став 1 тон. 1 и 2 на овој член. 

До донесувањето на републичките, покраински-
те и општинските прописи за данокотна промет со-
гласно со одредбите на овој закон, а најдоцна до 31 
декември 1972 година ќе се применуваат одредбите 
на чл, 5, 25а, член 41 ст. 2 и 3, член 42 став 2, член 
42а, член 44 ст. 2 и 3, член 45 став 8, чл. 47, 48, 49, 
член 56 став 2 и чл. 59 и 65 од Основниот закон за 
данокот на промет и прописите донесени врз ос-
нова на тој закон. 

Член 60 
До донесувањето на законот од член И на овој 

закон, а најдоцна до 31 декември 1972 година, во 
поглед на основниот данок на надоместоци за ус-
луги ќе се применуваат одредбите од чл. 22 до 55 
на ОВОЈ закон. 

Член 61 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1972 го-

дина. 

ТАРИФА НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Tap. број 1 
На прометот на сите производи што служат за 

* крајна потрошувачка, се плаќа основен данок на 
промет на производи по стапка од 12,5°/о. 

Но стапката од став 1 на овој тар. број се плаќа 
основен данок на промет на производи и на про-
метот на: 

1) куЈнска сол; 
2) чоколада и други преработки за храна што 

содржат какао од тар. број 18.06 на Царинската та-
рифа; 

3) производи од шеќер (бонбони, екстракти од 
слатко дрво, џвакачка гума во маса или облику-
вана и други производи од шекер од̂  тар. број 17 04 
и 17.05 на Царинската тарифа); 

4) производи од сребро изработени во фили-
гран, како и производи изработени од валано сре-
бро со филигран (табакери, жардиниери и ел.). 

Не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи според овој тар. број на: 

1) производи за кои во оваа тарифа се пред-
видени посебни даночни стапки; 

2) производи за кои со овој закон е предви-
дено даночно ослободување; 

3) вештачки безалкохолни пијачки, сода-вода и 
минерални води. 

Забелешка 
1. Даночната основица за прехранбените произ-

води од ОВОЈ тар, број е продажната цена на про-
изводителот, увозникот, продавачот на големо или 
продавачот на мало, што тие производи сами ги 
трошат или им ги продаваат на други крајни пот-
рошувачи. 

Како крајни потрошувачи, во смисла на овој 
тар брот, се сметаат и угостителските организации 
на здружениот труд. 

2 Даночен обврзник за прехранбените произ-
води од о»ој тар. број е производителот, увозникот, 
продавачот на големо или продавачот на мало што 
тие производи им ги продава на угостителски орга-
низации на здружениот труд или на други крајни 
потрошусачи (на други организации, граѓани и гра-
ѓански правни лица). 

Tap. број 2 
На прометот на нафта и деривати од нафта се 

Јглаќа основен данок на промет на производи, и тоа 
на: 

1) моторен бензин и авионски бензин 141% 
2) дизел гориво (Д1, Д2, ДЗ) — — — 50% 
3) примарен бензин (суров бензин) — — 12,5% 
4) петролеј за осветление и млазно го-

риво — — — — — — — — — — 80% 
5) авионски и моторни масла и петролеј 

за мотори — — — — — — — — — 40% 
6) минерални мазивни масла и масти, 

хипоидни и регенерирани масла и други 
минерални масла и масти и масла за под-
мачкување — — — — — — — — 12,5% 

7) природен гас, бутан гас,' пропан гас 
и бутан-пропан гас, кога по пат на специ-
јални уреди се користат за погон на мо-
торни возила и на моторни пловни објекти 35% 

8) екстра-лесно масло за горење во 
печки во домаќинства, во школи, во уче-
нички и студентски домови, во детски соци-
јални и здравствени установи, освен во ап-
теки — — — — — — — — — — 50% 

Екстра-лесното масло за горење пред пушта-
њето во промет мора да се обои со јасна црвена 
боја. 

На прометот на нафта и деривати од нафта 
што не спаѓаат во производите од точ. 1 до 8 на 
овој тар. број, основниот данок на промет на произ-
води се плаќа според тар. број 1 на оваа тарифа, 
освен ако производителот, увозникот или тргов-
ската организација на здружениот труд, врз основа 
на прибавена писмена изјава на производите леќата 
организација на здружениот труд, на оваа и го 
продаде таквиот производ како материјал за ре-
продукција. 

Забелешка 
1. Даночна основица за производите од овој тар. 

број е: 
1) одредената малопродажна цека со вклуче-

ните транспортни трошоци и трошоци на трговијата 
(рабат, маржа), кога производите се продаваат на 
пумпни станици или во продавници; 

2) продажната цена на складот на продавачот 
на нафтата и на дериватите од нафта, ако произ-
водите им се продаваат на големи потрошувачи 
како крајни потрошувачи; 

3) продажната цена на границата односно во 
истоварното пристаниште за увезената нафта и за 
дериватите од нафта, ако таа транзитно се испо-
рачува. 

2. Даночен обврзник е: 
1) продавачот што нафтата и дериватите од 

нафта им ги продава на купувачи на пумпни ста-
ници и на Други продажни места на кои се врши 
продажба на мало; 

2) купувачот на нафтата и на дериватите од 
нафта кој како голем потрошувач ги купил тие 
производи на складот на производителот, на увоз-
никот или на трговијата на големо на начин пред-
виден за вршење промет на стоки на големо од-
носно кој тие производи непосредно ги увезол за 
своја крајна потрошувачка. 

Како големи потрошувачи, во смисла на овој 
тар. број, се сметаат организациите на здружениот 
труд од областа на сообраќајот и единиците и уста-
новите на Југословенската народна армија и мили-
цијата. 

3. Не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи на следните производи од овој тар. број: 

1) нафта и деривати од нафта што органи-
зациите на здружениот труд на хемиската индус-
трија ги употребуваат исклучиво како основен ма-
теријал за натамошна преработка; 

2) авионски бензин и млазно гориво кога се 
набавуваат за погон на авиони; 

3) моторен бензин и дизел-гориво кога им се 
продаваат на странски дипломатски и конзуларни 
претставништва и на странски дипломатски персо-
нал и на конзуларни функционери врз основа на 
посебни потврди од Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи под услов на реципроцитет; 
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4) екстра-лесно масло за горење ако произ-
водствените односно трговските организации на го-
лемо им го продаваат на организациите на здру-
жениот труд на морското и слатководно^ рибар-
ство за погон на рибарски бродови; 

5) специјално масло за горење „марина" акф 
се набавува за погон на бродови на воената морна-
рица; 

6) масла за горење (лесно, средно и тешко — 
мазут); 

7) природен гас, бутан и пропан гас, освен 
ако се набавуваат за целите од точка 7 на наимену-
вањето на овој тар. број; 

8) брајшток и базни масла што производи-
телските организации ги набавуваат како матери-
јал за репродукција во производството на специ-
фични мазивни масла за чиј промет се плаќа данок 
според овој тар. број, или за производство на ка-
бли, трансформатори, амортизери и други слични 
делови што се вградуваат во финален производ. 

Tap. број 3 
На прометот на преработки од тутун се плаќа 

основен данок на промет на производи, и тоа: 
1) на сите видови екстра-цигари што не 

се произведени според југословенскиот стан-
дард односно кои не спаѓаат ниту во една гру-
па од точ. 2, 3 и 4 на овој тар. број, како и на 
колекции цигари и на режан тутун од сите 
видови и квалитети, освен тутун за луле — 75% 

2) на сите видови екстра-цигари на кои 
производителот им ја одредува малопродаж-
ната цена до најмногу 60Vo над малопродаж-
ната цена на цигарите од I квалитетна група 70% 

3) на сите видови, цигари произведени 
според југословенските стандарди, кои спа-
ѓаат во: 

— I квалитетна група — — — — — 70% 
.— И квалитетна група — — — — — 69% 
— Ша квалитетна група — — — — — 68% 
— Шб и IV квалитетна група — — — 66% 
4) на сите видови црни цигари — — — 67% 
5) на тутун за луле — — — — — — 30% 
6) на пури, цигарилоси, тутун за џвакање 

и бурмут — — — — — — — — — — 20% 

Забелешка 
1. Даночна основица за производите од точ. 1, 

2 и 3 на овој тар. број која служи за пресметување 
на данокот е малопродажната цена, со засметаниот 
данок на промет на производи. 

Како малопродажна цена се подразбира цената 
по која цигарите му се продаваат на краен потро-
шувач. 

Даночна основица за производите од точ. 4 и 5 
на овој тар. број е продажната цена на производи-
телот односно продажната цена на увозникот, без 
данокот на промет. 

2. Даночен обврзник е производителот, увозни-
кот или продавачот на големо, кој преработките од 
тутун им ги продава на продавачи на мало, на уго-
стителството или на крајни потрошувачи. 

3. Странски цигари во промет без ознака на 
фирмата на домашниот увозник се сметаат како ци-
гари што се илегално увезени и на кои не е прес-
метан и платен данок на промет. Врз крајниот про-
давач на мало односно врз имателот на такви ци-
гари се применуваат одредбите од член 50 на овој 
закон. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се одне-
сува на цигари произведени по странска лиценца во 
домашна фабрика на тутун. 

Tap. број 4 
На прометот на алкохолни пијачки, освен на 

прометот на природно вино и природна ракија, се 
плаќа основен данок на промет на производи, и тоа: 

1) на специјални вина (десертни, ликерски и 
ароматизирани) и десертни пијачки, ако набавната 
цена по еден литар изнесува: 

— над 12 до 15 динари — — — — 5 динари 
— над 15 динари — — — — — 8 динари 
2) на ликери и жестоки алкохолни пијачки, 

ако набавната цена по еден литар изнесува: 
— над 17 до 24 динари — — — — 10 динари 
— над 24 динари — — — — — 60 динари 
3) на пиво — — — — — — — 30% 
4) на вештачка ракија и други алко-

холни пијачки, освен природно вино и 
природна ракија, вклучувајќи и вињак 
на кој се плаќа само посебен данок на 
промет, и освен специјални вина, де-
сертни пијачки, ликери, жестоки алко-
холни пијачки и пиво на кои се плаќа 
основен данок на промет според точ. 1, 
2 и 3 на овој тар. број — — — — — 40% 

Забелешка 

1. Даночна основица за алкохолните пијачки од 
точ. 1 и 2 на овој тар. број е еден литар алкохолна 
пијачка, а за поголеми или помали пакувања да-
нокот се пресметува сразмерно на пакување од 
еден литар. 

Даночна основица за алкохолните пијачки од 
точ. 3 и 4 на овој тар. број се: 

— за угостителските организации на здружени-
от труд — набавната цена; 

— за производителите, увозниците, продавачите 
на големо или продавачите на мало што тие ПИЈ ачки 
сами ги трошат или им ги Продаваат на други 
крајни потрошувачи — продажните цени. 

2. Како крајни потрошувачи се сметаат и за-
наетчиските организации на здружениот труд што 
тие пијачки ги набавиле заради натамошна про-
дажба на крајните потрошувачи односно заради 
сопствена конечна потрошувачка. 

3. Даночен обврзник за алкохолните пијачки од 
овој тар. број е производителот, увозникот, прода-
вачот на големо или продавачот на мало кој тие 
пијачки им ги продава на крајните потро-
шувачи (на други организации, граѓани и гра-
ѓански правна лица). 

Даночен обврзник ef и производителската opia-
низација на здружениот труд што произведува 
ракија со додаток на алкохол (етанол) и ја 
пушта во промет како природна ракија, без оглед 
кому ја продала таквата ракија. 

4. Како алкохолни пијачки се подразбираат 
пиво и други алкохолни пијачки што содржат по-
веќе од 2 vol % алкохол. 

5. Како набавна цена од овој тар. број се под-
разбира цената искажана во фактурата на добаву-
вачот, вклучувајќи ја цената на амбалажата и за-
висните трошоци што се наплатуваат од купувачот. 
Ако увозникот на алкохолни пијачки истовремено 
е и голем потрошувач, во набавната цена, која се 
утврдува при увозот и спрема која се пресметува 
данокот, покрај фактурната цена на странскиот до-
бавувач и другите трошоци што влегуваат во ца-
ринската основица, влегуваат уште и царината и 
другите давачки што се наплатуваат при увозот. 

6. При утврдувањето на видот и квалитетот на 
одделни алкохолни пијачки, согласно ќе се при-
менуваат важечките прописи за- нивниот квалитет. 

Како природно вино од овој тар. број се сме-
таат и пенливите вина и природните десертни вина« 
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7. Основен данок на промет ria производи спо-
ред овој тар. број не се плаќа на прометот на ја -
болкована, медицински вина и медовина, ако тие 
производи се добиени со природно алкохолно ври-
ење без додаток на други материјали и примеси. 

Tap. број 5 
На прометот на алкохол (етанол) се плаќа ос-

новен данок на промет на производи, и тоа: 
1) за широка потрошувачка и за 

употреба и продажба во аптеки — — 14 динари 
2) за производство на парфимериски 

и козметички производи — — — — 7 динари 
3) за производство на алкохолни пи-

јачки, за потрошувачка во болници и во 
други здравствени и научни установи и 
лаборатории, за конзервирање на пре-
парати и за пулпирање — — — — 3 динари 

4) за денатуриран алкохол за гориво 0,50 динари 

Забелешка 
1. Даночна основица за производите од овој тар. 

број е еден хектолитарски степен чист алкохол 
2. Даночен обврзник е производителот односно 

продавачот на големо кој им го продава алкохо-
лот на продавачи на мало или на крајни потро-
шувачи. 

Производител или продавач на големо кој ќе 
пушти во промет алкохол деклариран како приро-
дна ракија, се смета за даночен обврзник на данок 
според ОВОЈ тар. број и на таквиот промет е дол-
жен да пресмета и уплати основен данок на про-
мет на производи, по стапката од точка 1 на овој 
тар. број, без оглед кому му го продал алкохолот. 

3. Не се плаќа основен данок на промет на 
производи според овој тар. број на алкохол 
што производител ска организација на здружениот 
труд ќе го употреби за преработка во други про-
изводи, освен во производи од овој тар. број, под 
условите пропишани во член 6 став 4 на овој за-
кон. 

4. Производителите на алкохол и продавачите 
на алкохол на големо се должни во своето книго-
водство да обезбедат податоци за продадените ко-
личини алкохол според намената за која е прода-
ден, а од која зависи^ даночната стапка односно 
ослободувањето од плаќање основен данок на про-
мет на производи. 

5. Купувачот е должен да води посебна еви-
денција за потрошокот на алкохол набавен без 
плаќање данок на промет, односно на алкохол на-
бавен за потребите од точ. 2, 3 и 4 на овој тар. број 
или набавен за натамошна продажба. Оваа евиден-
ција пред употребата мора да биде заверена од 
Службата на општественото книговодство надлежна 
според седиштето на купувачот. 

Ако се утврди дека купувачот неточно или не-
уредно ја водел евиденцијата од став 1 на оваа 
точка или дека не ја водел таа евиденција, ќе се 
пресмета и од него ќе се наплати на набавените 
количини алкохол данок по стапката од точка 1 
на овој тар. број. 

6. Право на враќање на платениот данок на про-
мет на алкохол содржан во алкохолна пијачка или 
во друг производ што се извезува, има организа-
цијата на здружениот труд што извезла таква ал-
кохолна пијачка односно друг производ ако за тоа 
поднесе соодветни докази. 

7. Другите видови алкохол, освен етанолот, спа-
ѓаат во тар. број 1 на оваа тарифа. 

8. На вински дестилат јачина над 55 vol % ал-
кохол се плаќа данок по стапката од точка 1 на 
овој тар. број, освен ако тој дестилат, под условите 
од оваа забелешка, им се продава како полупроиз-
вод на производители на вињак заради доработка 
и одлежување. 

Tap. број 3 ? 

На прометот на патнички автомобили се плаќа 
основен данок на промет на производи според нив-
ната вредност, и тоа: 

1) до 38.555 динари — — — — — — 12V« 
2) над 38.000 до 42.000 динари — — — —. 25% 
3) над 42.000 динари, се плаќа 10.500 динари 

плус lOOVo на вредноста над 42.000 динари 

Забелешка 
1. Како патнички автомобили од овој тар. број 

се подразбираат автомобили за превоз на патници 
со најмногу 9 седишта, вклучувајќи го и седиш-
тето за возачот, кои се дефинирани во JUS MN.0.010 
под децимална ознака 1—5 и 2. 

На прометот на теренски автомобили основниот 
данок на промет на производи се плаќа според тар. 
број 1 од оваа тарифа. 

Во производите од овој тар. број не спаѓаат: 
специјални санитетски возила со вградени потребни 
уреди за болни, специјални противпожарни возила, 
погребни моторни возила, специјални возила за 
потребите на милицијата и на патролната служба 
со вградени уреди. На прометот на тие возила 
се применуваат одредбите од тар. број 1 на оваа 
тарифа и од член 7 на овој закон. 

2. Даночна основица за автомобили од увоз 
сочинува вредноста на тие автомобили утврдена 
според царинските прописи, со тоа што во таа ос-
новица влегуваат царината и другите давачки на-
платени при увозот. 

3. Данокот според фактичната даночна основица 
не може да биде поголем од данокот по непосредно 
пониската даночна стапка применета врз највисо-
ката основица која одговара на таа стапка, наго-
лемен за разликата помеѓу фактичната основица 
и највисоката основица врз која се применува не-
посредно пониската даночна стапка. 

4. На прометот на резервни делови за патнич-
ките автомобили од "овој тар. број, освен на гуми, 
се плаќа основен данок на промет на производи по 
стапката од тар. број 1 на оваа тарифа. 

Tap. број 7 
На прометот на лекови се плаќа основен 

данок на промет на производи — — — — 10% 

Забелешка 
1. Даночен обврзник е производителот односно 

продавачот на лекови на големо — на аптеките, 
на домовите на здравје и на други крајни потро-
шувачи. 

За сите други производи што не се сметаат за 
лекови, а кои се продаваат во аптеки и во домови 
на здравје, даночен обврзник е аптеката или домот 
на здравје како продавач на мало на тие производи. 

2. Како лекови, во смисла на овој тар. број, се 
сметаат производите од член 2 точ. 1, 3, 4 и 5 на 
Законот за прометот на лекови, и гумените чорапи, 
пластичните завои за вени и појасите за реума од 
чиста рунска волна. 

3. Не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи според овој тар. број на производите наве-
дени во член 2 точка 2 од Законот за прометот на 
лекови, на редестилирана вода во ампули, на ле-
кови направени по рецепт во аптеки, на диететски 
препарати, на ветеринарни лекови и на прометот на 
ортопедски прибор, на помагала за слух, на вештач-
ки членови и на прибор за фрактури. 

Tap. број 8 
На прометот на ткаенини и на други тек-

стилни производи се плаќа основен данок на 
промет на производи — — — — — — 3Vo 
ако тие ткаенини односно производи се изработени 
од: 

— над 50% вигоњ-предиво; 
— предиво со над 50% до 70% рунска или та-

бачка волна квалитет над 30 микрони; 
— предиво со над 20% до 50% вештачки влакна 

врз база на регенерирана целулоза или синтетички 
полиакрилни влакна („Малон") односно полиамид-
ни влакна („Супрален", „Супрал", „Призенит" и 
„Ултралон"). 
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Одредбите на став 1 од овој тар. ,број не се од-
несуваат на теписи јазлувани со рака со над 120.000 
јазли на 1 гп2, и на волнени постилачи со рака 
ткаени — еднобојни или мел прани. 

Tap. број 9 
На прометот: 
1) на ткаенини и на други текстилни производи, 

освен ткаенините и производите од тар. број 8 на 
оваа тарифа и освен текстилните производи од член 
36 на овој закон на кои не се плаќа данок на промет 
на производи; 

2) на обувки од кожа, од вештачка кожа, од 
скај, од гума, од пластични и други материи, освен 
обувки за деца до број 34 заклучно што се ослобо-
дени од плаќање данок и освен обувки од кожа на 
рептилии и од благородни и фини крзна од_тар. 
број 15 точка 3 на оваа тарифа, 

се плаќа основен данок на промет на про-
изводи — — — — — — — — —• — 4°/о 

Tat), број 10 
На прометот на сите видови дрвени плочи 

(шпер-плочи, панел-плочи, иверици и облагородени 
плочи), 

се плаќа основен данок на промет на про-
изводи — — — — — — — — — — 6°/о 

Tap. број 11 
На прометот: 
1) на сработена кожа и на производи од кожа, 

на вештачка кожа и скај, освен обувките од тар. 
број 9 на оваа тарифа; 

2) на производи од гума, освен надворешни и 
внатрешни гуми за патнички автомобили и гумени 
обувки, 

се плаќа основен данок на промет на про-
изводи — — — — — — — — — — 8V© 

Tap. број 12 
На прометот на: 
1) запалки за цигари, ако малопродажната це-

на е над 20 до 30 динари по парче; 
2) ножиња за бричење, ако малопродажната 

цена е над 0,90 до 1,20 динари по парче; 
3) бетонски челик, Балана жица, цемент и по-

кривка лепенка; 
4) телевизори во боја; 
5) стерео радирприемници и стерео грамофони; 
6) мотори за бродови и чамци јачина над 9 КЅ; 
7) фотографски апарати чија продажна цена, 

без данокот на промет, е поголема од 250 динари по 
парче; 

8) машини за пишување чија малопродажна 
цена, без данокот на промет, е поголема од 2.000 
динари по парче; 

9̂  бои, пигменти, фирнајзи, лакови, глазури, е-
мајли, разредувачи и премачкувачки средства за 
мебел; 

10) надворешни и внатрешни гуми за патнички 
автомобили, 

се плаќа основен данок на промет на про-
изводи — — — — — — — — — — 20°/о 

Забелешка 
1. Даночен обврзник е продавачот на мало кој 

произведените или увезените производи од овој тар. 
број им ги продава на крајните потрошувачи, а за 
производите што граѓани и други крајни потрошу-
вачи ги внесуваат во Југославија, даночни обврз-
ници се тие граѓани односно други крајни потрошу-
вачи. 

2. Даночна основица е малопродажната цена без 
данокот на промет, а за производите што граѓаните 
и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Ју -
гославија, даночна основица е вредноста на произ-
водите пресметана според царинските прописи, со 
вклучена царина и други давачки — сето зголеме-
но за 40%. 

Tap. број 13 
На прометот на: 
1) производи од сите видови изработени во це-

лост или делум (со повеќе од 2°/о) од злато и од дру-
ги благородни метали, како и на производи израбо-
тени од сребро, освен производи изработени во фи-
лигран (тар. број 1); 

2) украсни стоки; 
3) предмети изработени од брусено кристално 

(оловно) стакло; 
4) рачни и џебни часовници чија малопродажна 

цена, без данокот на промет, е поголема од 200 ди-
нари по парче, 

се плаќа основен данок на промет на про-
изводи — — — — — — — — — — 25°/о 

Забелешка 
1. Даночен обврзник е продавачот на мало кој 

произведените или увезени производи од овој тар. број 
ги продава на крајни потрошувачи, а за производи-
те што граѓани и други крајни потрошувачи ги вне-
суваат во Југославија, даночни обврзници се тие 
граѓани односно други крајни потрошувачи. 

2. Даночна основица за производите од овој тар. 
, број е малопродажната цена, без данокот на про-

мет, а за производите што граѓаните и други крајни 
потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна 
основица е вредноста на тој производ пресметана 
според царинските прописи, со вклучена царина и 
други давачки — сето зголемено за 40°/о. 

3. Како украсни стоки се подразбираат произво-
ди од разен материјал (метал, пластични материјали, 
морска пена, килибар, стакло и др.) кои служат за 
личен украс: прстења, брошеви, гривни, обетки, 
ѓердани, копчиња за манжетни, игли и држачи за 
вратоврски, шноли и слично, како и фигури и дру-
ги украсни предмети за стан или мебел, изработени 
о ^ порцелан, мајолика, теракота, фајанс и од друг 
керамички материјал. 

4. На прометот на нови или употребувани про-
изводи од злато и од други благородни метали што 
ќе го извршат граѓани непосредно или преку тргов-
ски и други организации како посредници или пре-
ку занаетчиски дуќани на самостојни занаетчии, се 
плаќа данок според овој тар. број, па и кога тој да-
нок е платен во поранешни прометни фази. 

Tap. број 14 
На промет на кафе: сурово, пржено и мелено, и 

на екстракт од кафе, се плаќа основен данок на 
промет на производи — — — — — — 44Vo 

Забелешка 
1. Даночна основица за производите од овој тар. 

број е продажната цена на производителот на уво-
зникот, на продавачот на големо или на продавачот 
на мало кои производите од овој тар. број сами ги 
трошат или им ги продаваат на други крајни по-
трошувачи. 

Како крајни потрошувачи, во смисла на овој 
тар. број, се сметаат и угостителските организации 
на здружениот труд. 

2. Даночен обврзник е производителот, увозни-
кот, продавачот на големо или продавачот на мало 
кој тие производи им ги продава на крајните потро-
шувачи. 

Tap. број 15 
На прометот на: 
1) парфимериски, козметички и тоалетни препа-

рати од тар. број 33.06 на Царинската тарифа, освен 
прашоци и пасти за заби и лосиони за уста; 

2) природни скапоцени камења и природен би-
сер и на предмети изработени со тие камења и би-
сер; 

3) кожа од рептилии (од змија, гуштер, крокодил 
и ел.), на благородни и фини крзна и на производи 
од тие кожи и крзна (облекла, обувки и Други про-
изводи) ; 

4) јазлувани со рака теписи над 120.000 јазли по 
1 ш2, и на волнени постилачи ткаени со рака — ед-
новодни или мелирани; 
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5) запалки за цигари чија малопродажна цена 
е над 30 динари по парче; 

6) ножиња за бричење чија малопродажна цена 
е над 1,20 динари по парче, 

се плаќа основен данок на промет на про-
изводи — — — — — — — — — — 50°/о 

Забелешка 
1. Како благородни и фини крзна се сметаат крз-

ната од ангорска коза, дабар, видра, дива мачка, 
крт, верверица, леопард, јагуар, пантер, хиена, ча-
кал, илтис, ирвас, куна, нутрија, мали амерички 
мечки, кенгур, опозум, бизон, мрзливец, мајмун, сре-
брена, сина, платинска, црна, сива и бела лисица; 

* астраган, перзијанер, бибер, чинчиле, хермелиновп и 
скунксови крзна, рикови крзна, самуровина, вомбат, 
балабај крзна и сл. 

2. Даночен обврзник и продавачот на мало кој 
произведените или увезени производи од ОВОЈ тар. 
број им ги продава на крајните потрошувачи, а за 
производите што граѓаните или други крајни пот-
рошувачи ги внесуваат во Југославија, даночни об-
врзници се тие граѓани односно други крајни пот-
рошувачи. 

3. Даночна основица за производите од овој тар. 
број е малопродажната цена, без данокот на про-
мет, а за производите што граѓаните и други крајни 
потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна 
основица е вредноста на тие производи пресметана 
според царинските прописи, со вклучена царина и 
други давачки — сето наголемено за 40°/о. 

4. Врз прометот на Производи од точка 2 на овој 
тар. "број се применува одредбата од точка 4 па 
забелешката од тар. број 13 на оваа тарифа. 

Tap. број 16 
На прометот на ќибрити се плаќа основен 

данок на промет на производи — — — — 100% 
Забелешка 

1. Даночна основица за производите од овој тар. 
број е продажната цена на производителот односно 
продажната цена на увозникот, без данокот на про-
мет 

2. Даночен обврзник е производителот, увозни-
кот или продавачот на големо, според тоа кој од нив 
им го продава ќибритот на продавачите на мало, на 
угостителството или на крајните потрошувачи. 

Tap. број 17 
На прометот на хартија за цигари (цигарена хар-

тија) се плаќа основен данок на промет на произ-
води, и тоа: 

1) на прометот на хартија за цигари во ливчи-
ња — — — — — — — — — 0,23 динари 

2) на прометот на хартија за цигари несечена 
или сечена — — — — — — — — — 425% 
Забелешка 

1 Како даночна основица за производите од 
' точка 1 на ОВОЈ тар број се смета пакување од 30 

ливчиња, а за поголемо или помало пакување да-
нокот се пресметува сразмерно на пакување од 30 
ливчиња. 

2. Даночна основица за производите од точка 
2 на ОВОЈ тар. број е продажната цена на производи-
телот односно продажната цена на увозникот, без 
данокот на промет. 

3 Даночен обврзник е производителот, увозни-
кот или продавачот на големо, КОЈ ќе им продаде 
хартија за цигари на трговските организации регис-
трирани за промет на стоки на мало, на угостител-
ството или на крајните потрошувачи. 

4 Хартија за цигари во ливчиња што се продава 
во пакување со режан тутун подлежи на данок по 
стапката за режан тутун. 

Tap. број 13 
На карти за играње се плаќа основен да-

нок на промет на производи — — — — — 500% 

317. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII то« 
чка 4 под 1, издавам 

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

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Службата на општественото книго-
водство, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 28 јуни 1972 година. 

ПР бр. 83 
29 јуни 1972 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото кни-

говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72 и 
23/72) во член 72 по став 9 се додаваат три нови 
става, кои гласат: -

„Ако се утврди дека Службата во постапката 
за спроведување на мултилатерална компензација 
неправилно извршила задолжување или одобру-
вање на сметките на корисниците на општествени 
средства, Службата издава посебни налози за пре-
нос на неправилно насочените средства. 

Посебните налози за пренос од став 10 на овој 
член Службата ги издава врз товар на сметките на 
корисникот на општествени средства во чија ко-
рист по погрешка се одобрени средствата и веднаш 
ги извршува, пред сите налози и основи за наплата. 

Корисникот на општествени средства во рок од 
три дена од денот на приемот на известувањето за 
издавање посебен налог, може да поднесе против 
тој налог приговор по кој Службата е должна без 
одлагање да донесе решение." 

Член 2 
Во член 73 во уводната реченица зборовите. „До 

30 јуни 1972 година" се заменуваат со зборовите: 
„До 31 декември 1972 година". 

Член 3 
Во член 74 став 1 зборовите: „Од 1 јули 1972 

година" се заменуваат со зборовите: „Од 1 јануари 
1973 година". 

Член 4 
Одредбите на член 1 од овој закон ќе се при-

менуваат и при контролата на пријавените долгови 
за прва мултилатерална компензација (член 72 од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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318. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Солузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 28 јуни 1972 година и на сед-
ницата на Општествено-поДитичклот собор од 23 
јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ОД РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НАСТАНАТИ ВО ВРСКА 
СО ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕР-
КИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА ЛИГАВ-

А Т А И ШАЛОТ 

1. Од средствата на резервниот фонд на феде-
рацијата му се доделува, без обврска за враќање, на 
Сојузниот секретаријат за земјоделство износот од 
2,000.000 динари за намирување на трошоците наста-
нати во врска со преземањето jja превентивните 
мерки за спречување на појавата на лигавката и 
шалот. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Сојузна скупштина 
АС бр. 637 

29 јуни 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

319. 
Изразувајќи ги чувствата на народите и народ-

ностите на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија спрема Неговото Царско Величество 
Царот на Етиопија Хаиле Селасие I, истакнат 
борец за слобода и рамноправност на сите народи 
во светот; ослободител на Царството Етиопија и ор-
ганизатор на неговата изградба и попатачошнгот 
напредок; неуморен борец за мир во светот и за 
сестрана меѓународна соработка; истакнат лидер на 
политиката на неврзување и искрен пријател на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а по повод неговиот 80-ти роденден; 

Сојузната скупштина, на заедничката седница 
на Соборот на народите и на Општествено-политич-
киот собор од 28 Јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
Неговото Царско Величество Царот на Етиопија 

Хаиле Селасие I да се прогласи за почесен 
граѓанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југос лави] а. 

За ова да Му се издаде на Неговото Царско 
Величество на пергамент напишана Повелба, потвр-
дена со златен печат на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Сојузна скупштина 
АС бр 651 

28 јуни 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател' 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
ѓ Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

320. 

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 
5 4 / 7 1 ) , С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој деловник, во согласност со Уставот на 

СФРЈ и со законот, се утврдуваат, внатрешната ор-
ганизација и начинот на работата на С О Ј У З Н И О Т из-
вршен совет (во понатамошниот текст: Советот) и 
на неговите работни тела; начинот на работата и на 
остварувањето на правата на претседателот, на пот-
претседателете, на членовите и на секретарот на Со-
ветот; начинот на остварувањето на односите на 
Советот со Сојузната скупштина, со Претседател-
ството на СФРЈ, со сојузните органи на управата и со 
сојузните организации, со републичките и покраин-
ските органи, со општествено-политичките, самоуп-
равните и други организации, како и другите пра-
шања во. врска со работата и организацијата на 
Советот. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕ-
НОВИ И СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 

1. Претседател на Советот 

Член 2 
Претседателот на Советот, во рамките на права-

та и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ и 
со законот, го претставува Советот и се грижи за 
спроведувањето на заклучоците на Советот, за ос-
тварувањето на политиката на Советот и за органи-
зирањето на соработката на Советот со републички-
те и покраинските извршни совети, со општествено -
политичките, самоуправните и други организации и 
нивни здруженија. 

Чле н 3 
Претседателот на Советот покренува иницијати-

ва за разгледување на одделни прашања од надлеж-
носта на Советот или прашања што се од интерес 
за работата на Советот, Ја усогласува работата на 
Советот со работата на другите органи во федераци-
Јата и БО републиките односно ЕЗ автономните пок-
раини и ja усогласува работата во Советот и во ра-
ботните тела на Советот. 

Член 4 
Претседателот на Советот се грижи за организи-

рањето на работата на Советот, за спроведувањето 
на начелата за Јавност и одговорност во работата на 
Советот, за остварувањето на начелата за рамно-
правност на Јазиците и писмата на народите и на-
родностите на Југослази]а во работата на Советот, 
за законитата работа во Советот, за применувањето 
на деловникот на Советот и врши ^руги работи што 
со Уставот и со законот му се одредени или за чие 
извршување ќе го овласти Советот. 

Член 5 
Претседателот на Советот ги потпишува пропи-

сите и другите акти што ги донесува Советот 
Претседателот на Советот го обезбедува известу-

вањето на Претседателот на Републиката, на Прет-
седателството на СФРЈ и на Претседателството на 
СоЈузната скупштина за општите прашања за кои 
одлучува Советот. 

2. Потпретседатели на Советот 
Член 6 

Потпретседателите на Советот, во случај на от-
сутност или спреченост на претседателот на Сове-
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тот, претседаваат на седницата на Советот според 
распоредот утврден од страна на Советот, ги пот-
пишуваат прописите и другите акти што ги донел 
Советот на седницата на која тие претседаваат и го 
заменуваат во сите други права и должности прет-
седателот на Советот, во согласност со овој деловник 
и со заклучоците на Советот. 

Претседателот на Советот може да ги овласти 
потпрзтседателите да го заменуваат во одделни ра-
боти што произлегуваат од неговата функција на 
претставување на Советот (присуствување на седни-
ци на Претседателството на Сојузната скупштина, 
одржување непосредни односи со Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, со Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија, со 
СОЈУЗОТ на комунистите на Југославија или по одре-
дени прашања што произлегуваат од односите со 
републиките и со автономните покраини и др.), како 
и во други работи во рамките на неговите права и 
должности. 

3. Членови на Советот 
Член 7 

Претседателот, потпретседателите и членовите 
на Советот (во понатамошниот текст: членовите на 
Советот) учествуваат во претресување на прашања 
за кои се расправуваат на седниците на Советот или 
на седниците на работните тела на Советот чии се 
членови, одлучуваат за тие прашања и имаат и дру-
ги права и должности во согласност со Уставот на 
СФРЈ, со законот и со овој деловник. 

Чле н на Советот има право на Советот да му 
предлага утврдување на предлози и донесување на 
прописи и на други акти, како и претресување и за-
земање ставови по други прашања од надлежноста 
на Советот. 

Член на Советот има право да учествува во ра-
ботата на работните тела на Советот и кога не е 
член на тие тела. 

Член 8 
Член на Советот има право да биде известуван 

за прашањата на внатрешната политика, на надво-
решната политика и на народната одбрана; за дви-
жењата во областа на стопанството и општествените 
дејности; за спроведувањето на сојузните прописи, 
на општествениот план на Југославија и на другите 
акти на Сојузната скупштина и на Советот; за спро-
ведувањето на политиката во сите области на сто-
панскиот и општествениот живот, како и за други 
прашања потребни за вршење на функцијата член 
на Советот. 

На член на Советот му се доставуваат сите ма-
теријали што овластените предлагачи му ги доста-
виле на Советот заради разгледување на седница на 
Советот. 

Член на Советот има право од старешините на 
соодветните стручни служби на Советот да бара да 
обезбедат собирање на известувања за мислењата 
изнесени во Јавност за пооделни прашања што се 
на дневен ред на седница на Советот или на работ-
ното тело на Советот чиј е член, како и други извес-
тувања за прашањата од надлежноста на Советот, 
ако тоа не може да го обезбеди преку својот каби-
нет. 

Член 9 
Член на Советот што раководи со сојузен орган 

на управата или со сојузна организација се грижи 
за спроведувањето на политиката и на ставовите на 
Советот по прашањата од делокругот на органот од-
носно организацијата со која раководи и е одгово-
рен за навремено покренување пред Советот на пра-
шања од надлежноста на Советот во областите што се 
во согласност со делокругот на органот односно со 
организацијата чија работа ја раководи. 

Член 10 
Член на Советот кој е претседател на меѓуре-

публички комитет обезбедува комитетот навремено 
да ги разгледува сите прашања што се во делокру-
гот на комитетот; во комитетот да изнесува и да 
застапува ставови на Советот по конкретни праша-

ња или во рамките на утврдената политика на Со-
ветот; на републичките и покраинските извршни со-
вети навремено да им се доставуваат материјали за 
седници на комитетот; на Советот и на републички-
те и покраинските извршни совети навремено да им 
се доставуваат заклучоците на комитетот по праша-
њата по кои, согласно со Уставот на СФРЈ, органите 
на федерацијата ги вршат своите права и должнос-
ти врз основа на усогласените ставови со надлеж 
нргге републички и покраински органи. 

Претседателот на меѓурепублички комитет мо-
же да бара од сојузен орган на управата, од сојузна 
организација или од соодветна стручна служба на 
Советот, за потребите на меѓурепублички комитет да 
обработат одделни прашања од СВОЈОТ делокруг или 
да дадат мислења или предлози за такви прашања. 

Член И 
Член на Советот, по своја иницијатива или по 

барање на Советот, го известува Советот за извршу-
вањето на задачите што му се доверени од Советот. 

Член 12 
За вршење на работите за потребите на претсе-

дателот, на потпретседателите, на секретарот и на 
одделни членови на Советот постојат кабинети. 

Член 13 
Член на Советот ужива имунитет од денот кога 

е именуван за член на Советот до денот на разрешу-
вањето од таа должност. 

За прашањата на имунитетот на член на Сове-
тот одлучува Советот согласно со одредбите на член 
202 од Уставот на СФРЈ. 

Член 14 
За барање на надлежен орган да се одобри при-

творање на член на Советот односно да се поведе 
кривична постапка против член на Советот, како и 
за извештајот на државен орган за притворањето на 
член на Советот односно за поведувањето на кри-
вична постапка против член на Советот што не се 
повикал на имунитетот, Советот решава на првата 
наредна седница по приемот на барањето односно на 
извештајот. 

По повод барањето да се одобри притворање на 
член на Советот односно против него да се одобри 
поведување кривична постапка Советот одлучува 
дали ќе даде одобрение, а по повод извештајот за 
притворањето на член на Советот односно за поведу-
вањето на кривична постапка против член на Сове-
тот, Советот одлучува дали одлуката на државен ор-
ган притворањето ќе ја потврди или таа одлука 
ќе ја стави вон сила, односно дали кривичната пос-
тапка ќе се продолжа или запре. 

Член 15 
На членовите на Советот им се издава легити-

мација. 
Легитимацијата содржи податоци за идентите-

тот на член на Советот и кратка констатација за 
имунитетните и други права на член на Советот. 

Легитимацијата ја потпишува претседателот на 
Советот, а за издавањето на легитимациите и за 
нивната евиденција се гриже секретарот на Со-
ветот. 

4. Секретар на Советот 

Член 16 
Секретарот на Советот се грижи за подготвува-

њето на седници на Советот, за обезбедувањето и 
доставувањето на материјалите потребни за работата 
на Советот, на меѓурепубличките комитети и на ра-
ботните тела на Советот; за извршувањето на обврс-
ките на Созетот спрема Сојузната скупштина и 
спрема Претседателството на СФРЈ; за доставува-
њето и спроведувањето на заклучоците на Советот; за 
обезбедувањето услови за работа на работните тела 
на Советот и на меѓурепубличките комитети и врши 
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други работи одредени со законот и со овој делов-
ник, како и работи чие извршување ќе му го до-
вери Советот или претседателот на Советот. 

Секретарот на Советот се грижи за доставување-
то на заклучоците на Советот до сојузните органи на 
управата, до сојузните организации и до други ор-
гани и организации и ги извршува заклучоците на 
Советот по прашања што не спаѓаат во делокругот на 
соЈузните органи на управата, на сојузните органи-
зации и на самостојните стручни служби на Сове-
тот. 

Секретарот на Советот, во врска со прашањата 
што се разгледуваат на Советот, обезбедува мисле-
ња на соодветни сојузни органи на управата, на со-
јузни организации и на стручни служби на Советот. 

Секретарот на Советот го претставува односно го 
застапува Советот пред други органи и организации, 
ако Советот или претседателот на Советот за тоа не 
овластат друг сојузен функционер или стручњак. 

Секретарот на Советот е иаредбодавец за из-
вршување на претсметка на Советот. 

Член 17 
Секретарот на Советот се грижи за чувањето на 

државниот печат и е одговорен за неговата упот-
реба. 

Државниот печат се става на акти одредени во 
Законот за државниот печат и за печатите на со-
јузните органи. 

За ставањето на државниот печат се составува 
записник. Записникот го потпишуваат секретарот на 
Советот и лицето овластено од органот што го доне-
сува актот на кој се става државниот печат. 

Член 18 
Во случај на отсутност или спреченост, секрета-

рот на Советот го заменува во сите права и долж-
ности заменик-секретарот на Советот. 

Секретарот на Советот вршењето на одредени 
работи од својот делокруг му го доверува на заме-
ник-секретарот на Советот. 

III. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ 

Член 19 
За разгледување на прашања од надлежноста на 

Советот, за давањеѕ мислења, за подготвување пред-
лози за одделни прашања и за извршување на од-
редени задачи и работи од надлежноста на Советот 
се формираат работни тела на Советот. 

Работните тела па Советот не можат да донесу-
ваат задолжителни заклучоци, освен по прашањата 
за доработка и надополнување на материјалите под-
готвени за седница на Советот, како и по прашања-
та по кои тие одлучуваат. 

Член 20 
Работните тела на Советот при разгледувањето 

на нацрти или на предлози на прописи, анализи, из-
вештаи, информации и др. (во понатамошниот текст: 
материјалите) посебно водат сметка дали материја-
лите се подготвени така што да можат да се разгле-
дуваат и по нив да се одлучува односно дали ги со-
држат сите елементи потребни за одлучување и дали 
е адекватен предлогот на заклучоци во материјалот 
чие донесување му се предлага на Советот. 

Ако претставникот на сојузен орган на управата 
односно на сојузна организација на седница на ра-
ботното тело на Советот изјави дека ги прифаќа 
предлозите на работното тело за измена или за до-
полнение на материјалот, или предлозите на заклу-
чоци што му се предложени на Советот да ги усвои 
односниот орган односно организација е должна да 
постапи по предлозите на работното тело во рокот кој 
ќе се одреди на седницата на работното тело. Ако 
претставникот на сојузен орган на управата однос-
но на сојузна организација изјави дека не ги при-
фаќа предлозите на работното тело, таквиот став ќе 
се внесе во извештајот за разгледувањето на мате-
ријалот што работното тело му го поднесува на Со-
ветот. 

Во извештајот за разгледувањето на материјали-
те работните тела постапуваат во согласност со ст. 
1 и 2 од овој член и даваат свое мислење за матери-
јалот што го разгледувале. 

АКО ВО работното тело постојат различни мисле-
ња за начелните или други прашања, во извештајот 
за разгледувањето на материјалите се изнесуваат и 
мислењата на пооделните членови на работното те-
ло, ако тоа го сакаат тие. 

Член 21 
Членовите на работните тела на Советот се из-

вестуваат за состојбата во областа за која соодвет-
ното тело е формирано, како и за други прашања 
чие познавање е потребно заради вршење на функ-
цијата на член на работното тело. 

Член 22 
Работни тела на Советот се: постојани комисии, 

комитети, повремени работни тела и југословенски 
дел на мешовити комитети, одбори или комисии за 
соработка со други држави и меѓународни организа-
ции. 

1. Постојани комисии 

Чле н 23 
Постојаните комисии се формираат заради раз-

гледување на материјалите од областа за Koja се 
основани и за давање мислења и предлози на Сове-
тот по тие материјали. 

Советот може да формира постојана комисија и 
за вршење на одредени работи што се однесуваат на 
донесувањето на решенија во управна постапка и на 
други поединечни решенија од надлежноста на Со-
ветот. 

Постојаните комисии, во рамките на својот де-
локруг, му предлагаат на Советот разгледување на 
начелните прашања од областа за која се основани, 
утврдување на програмата за работата на Советот и 
мерки за нивно извршување и го разгледуваат спро-
ведувањето на заклучоците и насоките на Советот. 

Член 24 
Советот ги има следните постојани комисии: 
1) Комисија за надворешни работи и безбедност 

на земјата; 
2) Комисија за општествено-политички и орга-

низациони прашања; 
3) Комисија за економска политика; 
4) Комисија за економски односи со странство; 
5) Комисија за буџетски прашања; 
6) Комисија за кадровски и административни 

прашања; 
7) Комисија за мобилизациски подготовки на со-

јузните органи; 
8) Комисија за станбени прашања; 
9) Комисија за контрола над работата на служ-

бите на државната безбедност-во сојузните органи 
на управата; 

10) Комисија за координација на соработката по-
меѓу Југославија и Советот за заемна економска 
помош. 

Член 25 
Комисијата за надворешни работи и безбедност 

на земјата разгледува прашања на политички ге од-
носи на Југославија со други држави и меѓународни 
организации и прашања од посебно значење за од-
браната и безбедноста на земјата. 

Член 26 
Комисијата за општествено-политички и органи-

зациони прашања разгледува прашања на општес-
твено-политичкиот систем, прашања на организаци-
јата и функционирањето на народната одбрана, пра-
шања од областа на внатрешната политика и пра-
шања на организацијата на сојузната управа. 
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Член 27 
Комисијата за економска политика разгледува 

прашања од областа на пазарот, финансиите, над-
ворешнотрговскиот и девизниот систем, царински и 
вонцарински заштити, работа и работни односи и 
други прашања од областа на стопанството. 

Член 28 
Комисијата за економски односи со странство 

разгледува прашања што се однесуваат на економ-
ските односи на Југославија со други држави и ре-
гионални и меѓународни економски организации. 

Член 29 
Комисијата за буџетски прашања разгледува 

прашања што се однесуваат на подготвувањето и 
извршувањето на буџетот на федерацијата, на под-
готвувањето на завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на федерацијата и користењето на буџет-
ските резерви и резервниот фонд на федерацијата. 

Член 30 
Комисијата за кадровски и административни пра-

шања ги следи и разгледува прашањата на кадров-
ската политика во сојузните органи на управата и 
сојузните организации, дава мислење за иазначува-
њата и разредувањата од должност на функционе-
рите што ги назначува Советот, донесува решенија 
во управна постапка од надлежноста на Советот за 
кои Советот ќе ја овласти, му дава на Советот 
мислења за одобрување склучување на договори за 
купување односно продажба на земјишта и згради, му 
дава на Советот мислења во врска со имунитетни-
те права на членовите на Советот, разгледува пред-
лози од надлежноста на Советот за доделување од-
ликувања и претставки и поплаки упатени до Со-
ветот. 

Решенијата што ги донесува Комисијата за кад-
ровски и административни прашања ги потпишува 
претседателот на Комисијата. 

Член 31 
Комисијата за мобилизациски подготовки на со-

јузните органи разгледува прашања во врска со из-
работка на воената организација на сојузните ор-
гани и со подготвување на воени планови и мерки 
за функционирање на сојузните органи за случаЈ на 
непосредна воена опасност и војна, како и други 
прашања од надлежноста на Советот што се одне-
суваат на работата на сојузните органи врз подгот-
вувањето на одбраната на земјата во воена состојба. 

Член 32 
Комисијата за станбени прашања ги разгледува 

потребите и можностите за изградба на станови за 
органите на федерацијата, во согласност со одлука 
на Советот дава на користење станови на функцио-
нерите и на органите и организациите на федераци-
јата, и врши други работи што ќе и ги довери Со-
ветот. 

Решенијата што ги донесува Комисијата за стан-
бени прашања ги потпишува претседателот на Коми-
сијата. 

Член 33 
Комисијата за контрола над работата на служ-

бите на државната безбедност во сојузните органи 
на управата разгледува прашања од работата на 
службите на државната безбедност во сојузните ор-
гани на управата одредени во Законот за основање 
Комисија за контрола на службата на државната 
безбедност, и за тоа на Советот му поднесува изве-
штаи и предложи. 

Член 34 
Комисијата за координација на соработката поме-

ѓу Југославија и Советот за заемна економска по-
мош ја координира активноста на заинтересираните 
сојузни органи на управата, на сојузните организа-

ции, на организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со стопанска дејност, и на нив-
ните асоцијации, како и на другите заинте-
ресирани органи и организации, насочени кон ос-
тварување на економска соработка помеѓу Југосла-
вија и Советот за заемна економска помош (СЕЕ); 
се грижи за разработката и спроведувањето на един-
ствена политика во економската соработка помеѓу 
Југославија и СЕВ и поднесува предлози во врска 
со одредувањето и спроведувањето на соработката 
помеѓу Југославија и СЕВ. 

Член 35 
Постојаната комисија ја сочинуваат претседател 

и одреден број членови на комисијата. 
Претседателот и одреден број членови на пос-

тојаната комисија Советот ги именува од редот на 
членовите на Советот, а другите членови на коми-
сијата Советот може да ги именува од редот на 
функционерите во сојузните органи на управата и 
сојузните организации, од функционерите во Сове-
тот односно во стручните служби на Советот, од 
функционерите во републичките и покраинските ор-
гани и организации и од функционерите во други 
заинтересирани органи и организации што Ершат 
дејност на целата територија на Југославија, ако со 
актот за формирањето на комисијата не е поинаку 
одредено. 

Членовите на Советот — претседатели на меѓу-
републичките комитети се членови на Комисијата за 
економска политика. 

2. Комитети 

Член 36 
Комитетите на Советот се формираат заради да-

вање мислења и предлози по прашања од надлеж-
носта на Советот што се од заеднички интерес за са-
моуправните организации од одредени области на 
трудот и за повеќе сојузни органи на управата и 
сојузни организации и кои бараат во постапката на 
подготовките за одлучување претходно да се оствари 
потрајна и поширока координација на заинтересира-
ните органи и организации. 

Комитетите разгледуваат прашања по кои се 
поднесени предлози до Советот и по тие прашања 
на Советот му даваат мислења и предлози, даваат 
иницијатива за претресување на одделни прашања 
на седница на Советот и за утврдување на програ-
мата за работата на Советот, како и за преземање 
мерки од надлежноста на Советот. 

Член 37 
Советот ги има следните комитети: 
1) Комитет за прашања на надворешните мигра-

ции ; 
2) Комитет за боречки прашања; 
3) Комитет за туризам; 
4) Комитет за наука, технологија, образование 

и култура. 
Член 38 

Комитетот за прашања на надворешните мигра-
ции разгледува прашања на вработувањето на југо-
словенските граѓани во странство, на заштитата и 
нивните права во странство и во земјата, прашања 
во врска со нивното враќање и вработување во зем-
јата, како и прашања што се однесуваат на односите 
на југословенските иселеници кон стариот роден 
крај. 

Член 39 
Комитетот за боречки прашања разгледува пра-

шања што се однесуваат на основните права на бор-
ците, воените инвалиди од војните и семејствата на 
паднатите борци. 

Член 40 
Комитетот за туризам разгледува прашања од 

надлежноста на Советот од гледиштето на обезбеду-
вањето услови за развој и за унапредување на туч 
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ризмот и на соработката со други земји и со меѓу-
народни организации во областа на туризмот. 

Член 41 
Комитетот за наука, технологија, образование 

и култура разгледува прашања од надлежноста на 
Советот од гледиштето на обезбедувањето услови за 
развој на науката, технологијата, образованието и 
културата, на модернизацијата и на примената на 
научните и техничките достигања во стопанството 
и во другите области, како и прашања на соработ-
ката со други земји и со меѓународни организации 
во областа на науката, технологијата, образованието 
и културата. 

Член 42 
Комитетот го сочинуваат претседател и членови 

на комитетот. 
Претседателот на комитетот Советот го именува 

од редот на членовите на Советот, а членовите на 
комитетот — од редот на членовите на Советот, ед 
функционерите на соодветните сојузни органи на 
управата и сојузните организации и од претставници 
на органите на заинтересираните општествено-поли-
тички заедници, како и од претставници на орга-
низациите на здружениот труд и на други органи-
зации. 

3. Повремени работни тела 

Член 43 
За извршување на одредени задачи или работи 

од својата надлежност, Советот односно претседате-
лот на Советот, може да формира, по потреба, и по-
времени работни тела (повремени комисии, работни 
групи и други работни тела). 

Заради координација на работата на сојузните 
органи на управата и сојузните организации, Сове-
тот може да формира меѓуресорски групи од функ-
ционери што раководат со сојузни органи на упра-
вата односно со СОЈУЗНИ организации или од други 
функционери од тие органи и организации. 

Задачите, составот и начинот па работата на 
повремените работни тела и на меѓуресорските ра-
ботни групи се одредуваат со актот за нивното фор-
мирање. 

4. Начин на работата на постојаните комисии, на 
комитетите и на повремените работни тела 

Член 44 
Работните тела на Советот работат во седници. 
Претседателот на работно тело се грижи за 

организирањето и подготвувањето на седници на 
работните тела, врз основа на заклучоците на Со-
ветот, по своја иницијатива, на предлог од претседа-
телот на Советот или од член на работното тело или 
врз основа па примени материјали подготвени за 
седниците на Советот. 

Претседателот на работното тело свикува сед-
ници на работното тело и на нив претседава, пред-
лага дневен ред на седница и се грижи за извршу-
вањето на заклучоците на работното тело 

Кога претседателот на работното тело не прису-
ствува на седница на работното Тело, на седницата 
претседава член на работното тело кого што ќе го 
одреди претседателот. 

За текот на седницата на работното тело се 
води записник. 

Одредбите на овој деловник што се однесуваат 
на записникот на седница на Советот согласно се 
применуваат и врз записниците на работните тела 
на Советот. 

Член 45 
Ако тоа го бара природата на материјалите што 

се разгледуваат, на седници на работните тела мо-
жат да се повикаат и претставници на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, 
претставници на републичките и покраинските извр-

шни совети, претставници на заинтересираните ор-
ганизации и лица од редот на стручњаците, заради 
ДЈвање мислења за материјалот КОЈ се разгледува 
на седницата. 

Чле н 46 
Ако две или повеќе работни тела треба да раз-

гледуваат материјал што е од заеднички интерес 
за две или повеќе работни тела, тие работни тела 
можат да одлучат да одржат заедничка седница за-
ради разгледување на таквиот материјал. 

Член 47 
За времето на одржувањето на седницата на ра-

ботното тело и за предлогот на дневниот ред на 
седницата се известуваат и членовите на Советот 
што не се членови на работното тело. 

Член 48 
За разгледување на одделни материјали работ-

ните тела на Советот му поднесуваат извештај со 
мислење и со предлози. 

Извештајот на работните тела за разгледувањето 
на одделни материјали им се доставува на членовите 
на Советот заедно со покана за седницата на Сове-
тот на КОЈ а ќе се разгледуваат тие материјали, а 
најдоцна на 24, часа пред часот одреден за одржу-
вање на седницата на Советот. 

Член 49 
Во .поглед на подготвувањето и свикувањето на 

седниците и утврдувањето на дневниот , ред и рабо-
тата на седниците на работните тела согласно се 
применуваат одредбите на чл. 55 до 92 од ОВОЈ де-
ловник. 

Работните тела, во согласност со одредбите на 
овој деловник, можат да донесат деловник за своја-
та работа. 

Член 50 
Вршењето на стручните и административните 

работи за потребите на работните тела го обезбедува 
секретарот на Советот. 

Стручните и административните работи за потре-
бите на Комисијата за кадровски и административни 
прашања ги врши службата на Советот надлежна 
за персонални работи. 

Стручните и административните работи за по-
требите на Комисијата за мобилизациски подготовки 
на сојузните органи ги врши службата на Советот 
надлежна за мобилизациски подготовки. 

Член 51 
Со одлука на Советот можат да се основат 

нови работни тела, да се спојуваат и укинуваат 
постојните работни тела предвидени со. овој делов-
ник и да се менуваат нивните задачи. 

5. Југословенски де# на мешовити комитети, одбори 
или комисии за соработка со други држави и 

меѓународни организации 

Член 52 
Заради извршување на меѓународните договори 

во областа па стопанството, на индустриската, науч-
ната и друга соработка со други држави и Meiy-
народтш организации, со кои се предвидува форми-
рање НЈ мешовити тела, Советот, согласно со од-
редбите на односниот меѓународен договор, го име-
нува jyi ©словенскиот дел на мешовитиот комитет, 
одбор или комисија. 

Југословенскиот дел на мешовитиот комитет, од-
бор или комисија за соработка со други држави и 
меѓународни организации разгледува прашања и 
предлага мерки за унапредување на економските 
односи со други држави и меѓународни организации, 
води преговори со соодветни странски партнери и се 
грижи за реализацијата на склучените спогодби. 

Претседателот на југословенскиот дел на мешо-
витиот комитет, одбор или комисија Советот го име-
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нува од редот на своите членови или од редот на 
функционерите во сојузните органи на управата и 
во сојузните организации, согласно договорот со 
другата договорна страна, а членовите — од редот на 
функционерите во сојузните органи на управата и 
во сојузните организации, од претставниците на ра-
ботните организации и на нивните асоцијации и од 
функционерите во републичките и покраинските ор-

v гани на управата. 
Член 53 

Стручната обработка на проблематиката и на 
предлозите за поодделни области на економските 
односи со странство што се предмет на разгледуван,е 
во мешовитите комитети, одбори или комисии, ја 
вршат сојузните органи на управата и сојузните 
организации во чиј делокруг спаѓа односната проб-
лематика. 

Претседателот на југословенскиот дел на мешо-
витост комитет, одбор или комисија раководи со 
преговорите, склучува спогодби во рамките на ов-
ластувањата од Советот и, во договор со старешини-
те на надлежните сојузни органи на управата и на 
сојузните организации, се грижи за спроведувањето 
на тие спогодби. 

Претседателот на југословенскиот дел на мешо-
витост комитет, одбор или комисија, во договор со 
старешината на надлежниот сојузен орган на упра-
вата односно со старешината на сојузната органи-
зација, може да формира меѓуресорска работна гру-
па за подготвување заседаше а на мешовитиот коми-
тет, одбор или комисија и да ангажира стручњаци 
за поодделни прашања за времето на подготвување-
то или заседанието на мешовитиот комитет, одбор 
или комисија. 

За време на подготвувањето на заседанијата на 
мешовитост комитет, одбор или комисија, се оства-
рува соработка со соодветните републички и покра-
ински органи на управата и со Стопанската комора 
на Југославија. 

Член 54 
Стручните, организационите и администра-

тивните работи за југословенскиот дел на мешови-
тост комитет, одбор или комисија ги врши секрета-
рот на југословенскиот дел, кој се именува од редот 
на работниците на соодветниот сојузен орган на уп-
равата или сојузна организација, односно од редот 
на работниците на органот односно организацијата 
чиј функционер е именуван за претседател на ју-
гословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор 
или комисија. 

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

1. Подготвување на седниците 

Член 55 
За организацијата на стручните работи во врс-

ка со подготвувањето и организирањето на седни-
ците на Советот, се грижи секретарот на Советот. 

Член 56 
Предлозите за ставање одделни материјали на 

дневен ред на седница на Советот му се доставуваат 
на секретарот на Советот. 

Кон предлогот за ставање одредени материјали 
па дневен ред на седница на Советот, се поднесуваат 
и материјалите што се потребни за да може Советот 
за пчв да одлучи, а ако се во прашана поопсежни 
г/атеријали се поднесува и кратка содржина на тие 
г,:зтеогј?ли 

Кон материјалите предла/ачот е должен да под-
несе и предлог на заклучоци што Советот треба да 
ги домесе 

Ако предложениот пропис или друг акт бара 
материилпи издатоци или преземање организациони 
м Други мерки за неговото спроведување, предла-
гачот кон прописот односно кон другиот акт подне-
сува и податоци за финансиските издатоци потребни 
за спроведување на прописот или па другиот акт, 

предлага извори од кои ќе се обезбедат потребните 
средства и укажува на организационите и други 
мерки што треба да се преземат. 

Предлогот за ставање одредени материјали на 
дневен ред на седница на Советот го потпишува ста-
решината на сојузниот орган на управата односно 
на сојузната организација од која произлегува пред-
логот. 

Член 57 
Кон предлогот за давање согласност за водење 

преговори за склучување на меѓународни договори 
и за ратификација на меѓународни договори, предла-
гачот е должен да приложи нацрт односно конечен 
текст на меѓународниот договор чие склучување 
односно ратификација се предлага, да ги изложи 
накратко прашањата што се уредуваат со договорот 
и да укаже на обврските што се преземаат со дого-
ворот од името на Југославија. 

Член 58 
Ако сојузниот орган на управата или сојузната 

организација му предложи на Советот тој, во рам-
ките на своите овластувања, на Сојузната скупшти-
на да и поднесе предлог за донесување на закон, 
нацрт на закон односно предлог на закон или на 
друг акт, или ако Советот му довери на сојузниот 
орган на управата или на сојузна организација од-
носно на посебна комисија или работна група изра-

ѕ ботка на предлог за донесување на закон, на нацрт 
на закон односно на предлог на закон или на пред-
лог на друг акт, сојузниот орган на управата односно 
сојузната организација предлогот за донесување на 
закон, нацрт на закон, предлог на закон односно 
предлог на друг акт ќе го изработи согласно со 
одредбите на Деловникот на Сојузната скупштина, 

Ако е во прашање нацрт или предлог на пообе-
мен закон или на друг акт, предлагачот е должен 
да му укаже на 'Советот кои основни прашања се 
регулираат со нацртот на закон, со предлогот на 
закон односно со предлогот на друг акт и за начинот 
на кој тие се решаваат. 

Член 59 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, пред поднесувањето до Советот, предлозите 
за донесување на закон, на нацрт на закон односно 
на предлог на закон или на други акти претходно 
му ги доставуваат на мислење на Секретаријатот 
за законодавни и правни работи. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации, пред поднесувањето до Советот, прописите 
од став 1 на овој член им ги доставуваат на мислење 
на сите заинтересирани органи и организации, со тоа 
што преписите од интерес за народната одбрана му 
ги доставуваат на Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана, прописите што се однесуваат на распо-
лагањето со општествените средства и на финансии 
ксто работење или што повлекуваат материјални 
издатоци од буџетот на федерацијата — на Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, а прописите со кои 
се пропишуваат кривични дела, кривични престапи 
и прекршоци — на Сојузниот секретаријат за пра-
восудни и општи управни работи. 

Барањата на сојузните органи и на сојузните 
организации и на другите корисници на средствата 
на буџетот на федерацијата за доделување средства 
од тековната буџетска резерва, му се доставуваат 
на Сојузниот секретаријат за финансии, кој со свое-
то мислење и предлог му ги доставува на Советот 
заради одлучување. 

Сојузниот правен совет и Сојузниот економски 
совет, по барање на Советот, на работните тела на 
Советот и на републичките комитети, даваат свои 
мислења за материјалите подготвени за седници на, 
Сои-лот односно на меѓурепублпчките комитети. 

Член 60 
Предлагачот е должен кон предлогот за донесу-

вање па закон, кон нацртот на закон, кон предлогот 
на закон или кон предлогот на друг акт да му 
укаже на Советот дали прописот односно другиот 
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акт, согласно со Уставот на СФРЈ, подлежи на усо-
гласување на ставовите со надлежните републички 
и покраински органи. 

Предлагачот е должен да му укаже на Советот 
и на прашањата по кои постоеле различни мислења, 
да ги износе поначелните и поважните забелешки на 
заинтересираните органи и организации што не ги 
прифатил и да даде свое мислење за тие забелешки. 

Чле н 61 
За предлозите за донесување на закон, за нацр-

тите на закони, за предлозите на закони или за на-
цртите или предлозите на други акти, што на Сове-
тот му ги доставува на мислење Сојузната скупшти-
на, или за нацртите или предлозите на прописи или 
други акти, што на Советот му ги доставуваат ре-
публичките или покраинските собранија односно ре-
публичките или покраинските извршни совети, се-
кретарот на Советот, пред седницата на Советот и 
на неговите работни тела, обезбедува мислења па 
соодветните сојузни органи на управата, сојузни ор-
ганизации и стручни служби на Советот. 

Член 62 
На материјалите од доверлива природа предла-

гачот ќе го означи со посебна видна ознака степенот 
на доверливоста. 

За строго доверливите материјали се води посеб-
на евиденција и тие материјали по користењето му 
се враќаат на секретарот на Советот. 

Член 63 
При подготвувањето на седниците на Советот, 

секретарот на Советот цени дали материјалите дос-
тавени за седницата на Советот се подготвени во 
согласност со одредбите на овој деловник, па, ако се, 
веднаш им ги доставува на разгледување на работ-
ните тела на Советот односно на меѓурепубличките 
комитети. 

Материјалите што не се подготвени според од-
редбите на овој деловник, секретарот на Советот ќе 
им ги врати на предлагачите. 

Член 64 
Материјалот предложен за дневен ред на седни-

цата на Советот, по правило, пред седницата на 
Советот се разгледува во работните тела на Советот. 

АКО се работи за материјал за кој претходно 
е постигната согласност со надлежните и заинтере-
сираните органи и организации или за материјал 
што според својата природа не бара претходно раз-
гледување во работните тела на Советот или е од 
таква природа што да бара итно разгледување, так-
виот материјал Советот може да го внесе во пред-
логот на дневниот ред на седницата на Советот и 
без претходно разгледување во работното тело на 
Советот. 

Член 65 
Претседателот на Советот ќе го одложи изнесу-

вањето на одреден материјал на седница на Советот 
ако се утврди дека по него не се извршени потреб-
ните консултации со заинтересираните сојузни ор-
гани на управата, сојузни организации или други 
Заинтересирани организации, дека не се исполнети 
другите услови неопходни за одлучување, или дека 
постојат други оправдани причини. 

Секретарот на Советот го известува предлагачот 
За одлагањето на изнесувањето на материјалот на 
седницата на Советот пред одржувањето на седни-
цата или на самата седница на Советот. 

Ако предлагачот и покрај тоа бара Советот да 
го разгледува материјалот, за таквото барање одлу-
чува Советот на седницата. 

2. Свикување седница на Советот и утврдување на 
дневниот ред 

Член бб 
Седницата на Советот ја свикува претседателот 

fca Советот врз основа на заклучок на Советот, по 

барање на пет членови на Советот, по своја иници-
јатива, и во случаите предвидени со Уставот на 
СФРЈ или со законот. 

Член 67 
Претседателот на Советот го утврдува предлогот 

на дневниот ред на седницата на Советот. 
Материјалите што се однесуваат на системските 

и други поважни прашања ќе се внесат во дневниот 
ред ако се поднесени најдоцна на 20 дена пред денот 
на одржувањето на седницата на Советот на која 
треба да се разгледуваат, а другите материјали — 
ако се поднесени најдоцна на 15 дена пред денот на 
одржувањето на седницата на Советот. 

Претседателот на Советот, во исклучителни слу-
чаи, може да предложи да се внесат во дневниот ред 
на седницата на Советот и материјали што не се 
доставени во роковите од став 2 на овој член. 

Член 63 
Седниците на Советот, по правило, се одржуваат 

одредениот ден во седмицата. 
За денот, местото и времето на одржувањето на 

седницата на Советот секретарот на Советот ги из-
вестува членовите на Советот. 

Кон известувањето за одржувањето на седница-
та на Советот, на членовите на Советот им се доста-
вуваат предлогот на дневниот ред и материјалите 
што се на дневен ред на седницата на Советот. 

Член 69 
Покана за седницата на Советот заради учество 

во работата на Советот се доставува, заедно со ма-
теријалите што се на дневен ред на седницата на 
Советот, до секретарот за законодавни и правни ра-
боти и до секретарот за информации. 

Покана за седницата на Советот заради учество 
во работата н а Советот по одредени материјали им 
се доставува и на функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата и на функционерите 
што раководат со сојузните организации, а кои не 
се членови на Советот, кога на дневен ред на сед-
ницата на Советот се наоѓаат материјали што се од-
несуваат на областа од делокругот на сојузниот ор-
ган на управата односно на сојузната организација 
со која раководат. Кон поканата, на тие функционе-
ри им се доставува и материјалов кој се однесува на 
соодветната точка на дневниот ред. 

Кога на дневниот ред на седницата на Советот 
е предлог за ратификација на меѓународен договор, 
на членовите на Советот и на сојузните функционе-
ри од ст. 1 и 2 на овој член им се доставува текстот 
на меѓународниот договор со кусо образложение на 
прашањата што се уредуваат со тој договор и за 
обврските што од името на Југославија се преземаат 
со договорот. 

Во случај на спреченост на сојузниот секретар 
односно на функционерот од ст. 1 и 2 на овој член 
да присуствува на седницата на Советот, на седни-
цата на Советот е должен да присуствува неговиот 
заменик, односно помошникот кого тој ќе го одреди. 

Сојузните секретари и функционерите од став 2 
на овој член, во особено оправдани случаи можат да 
бараат на седницата на Советот да присуствуваат и 
нивните соработници (функционери и стручни со-
работници), и тоа само за времето на разгледување-
то на одредени прашања на дневниот ред. Секрета-
рот на Советот го одобрува присуствувањето на так-
вите лица на седницата на Советот и го одредува 
времето на нивното доаѓање rfa седницата на Сове-
тот, за што претходно го запознава претседателот на 
Советот. 

Кога тоа ќе го одобри претседателот или секре-
тарот на Советот, на седницата на Советот присус-
твуваат и одредени функционери и работници на 
стручните служби на Советот што вршат одредени 
задачи во врска со работата на седницата на Сове-
тот. 

Член 70 
Претседателот на Советот може да повика н£ 

седницата на Советот претставници на републички-
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те и покраинските извршни совети и претставници 
на општествено-политичките организации што вр-
шат дејност на целата територија на Југославија. 

Претседателот на Советот, по потреба, може да 
повика на седница на Советот и претставници на 
други општествено-политички заедници, здруженија 
на организации на здружениот труд и на други орга-
низации, заради изнесување мислења по одредени 
прашања. 

Кон поканата за седницата, на претставниците 
од ст. 1 и 2 на овој член им се доставуваат и соод-
ветните материјали. 

Член 71 
Предлогот на дневниот ред, со материјалите за 

седницата на Советот, им се доставува на сојузните, 
републичките и покраинските органи и организации 
и на функционерите што ќе ги одреди претседате-
лот на Советот. 

Член 72 
Известувањето до членовите на Советот за одр-

жувањето на седницата на Советот односно поксна-
та за седницата на Советот до сојузните функцио-
нери се доставува, со материјалите, најдоцна на В 
дена пред денот одреден за одржување на седница-
та на Советот. » 

Во оправдани случаи претседателот на Советот 
може да свика седница на Советот за прашања по 
кои па членовите на Советот не им се доставени ма-
теријалите во рокот од став 1 на овој член. 

Член 73 
Во итни случаи член на Советот и функционер 

што раководи со сојузен орган на управата односно 
со сојузна организација, пред седница на Советот, 
може да предложи во дневниот ред на закажаната 
седница да се внесат материјали што не биле пред-
видени за разгледување на седницата или таков 
предлог може да стави на седницата на Советот при 
утврдувањето на дневниот ред (итна постапка) 

По итна постапка може да се стави на дневен 
ред на седницата на Советот и да се разгледува на 
седницата само материјал за чие итно решавање 
постои фактична и неодложна потреба а чие одла-
гање би можело да има штетни последици по оп-
штествената заедница. 

За предлогот одредено прашање да се разгледу-
ва по итна постапка одлучува Советот при утврду-
вањето на дневниот ред. 

Член 74 
Член па Советот, пред седницата на Советот, мо-

же да предложи измени и дополненија на пропис 
или друг акт што е внесен во предлогот на днев-
ниот ред на седницата. Предлозите за таквите из-
м е т ! и дополненија се формулираат писмено и им 
се доставуваат на секретарот на Советот и на пред-
лагачот пред почетокот на седницата на Советот. 

Чле н на Советот што е спречен да присуствува 
на седницата на Советот своето мислење и предлози-
те по материјалите што се на дневен ред на седни-
цата на Советот може да му ги достави на секрета-
рот на Советот писмено пред почетокот на седни-
цата. 

Правата од ст. 1 и 2 на овој член ги имаат и 
функционерите што раководат со сојузни органи на 
управата односно со сојузни организации, кои не се 
членови на Советот. 

3. Работа на седниците 
Член 75 

На седниците на Советот претседава претседате-
лот на Советот. 

Кога претседателот на Советот не присуствува 
на седницата на Советот, на седницата претседава 
еден од потпретседателите на Советот. 

Член 73 
Кога претседателот на Советот ќе ја створи сед-

ницата се пристапува кон усвојување на записни-
кот 6Д претходната седница. 

Член на Советот има право да стави забелешки 
против записникот. 

Функционерите што раководат со сојузни органи 
на управата односно со сојузни организации, кои не 
се членови на Советот, а по покана присуствувале 
на седницата на Советот, своите забелешки против 
записникот му ги доставуваат писмено на секретарот 
на Советот пред одржувањето на наредната седница 
на Советот. 

При усвојувањето на записникот Советот одлу-
чува за прифаќање или неприфаќање на забелеш-
ките што се ставени против записникот. 

Член 77 
По усвојувањето на записникот од претходната 

седница, Советот го утврдува дневниот ред на сед-
ницата на Советот врз основа на предлогот на прет-
седателот на Советот. 

Ако на седницата на Советот не присуствува 
предлагачот на материјалот, материјалот се стишу-
ва од дневниот ред, но Советот поже да одлучи ма-
теријалот да се претресе и во отсуство на предлага-
чот. 

Член 78 
На почетокот на претресувањето на материјали-

те предлагачот е должен, ако тоа Советот го бара, 
да даде усно кратко образлохѕение на материјалите, 
по што Советот одлучува з«? предлогот. 

Советот може да одлучи за општите прашања на 
политиката и за начелните и други прашања да се 
БОДИ начелен претрес. Начелниот претрес може да 
се заврши со утврдување на ставот на Советот по 
начелните прашања. 

Советот, ако е тоа потребно, може да го огра-
ничи времето на излагањето по пооделни матери-
јали. 

Член 79 
Советот одлучува за секој материјал врз основа 

на предлозите дадени во материјалите и на предло-
зите прифатени на седницата на Советот. 

Со заклучок Советот може да одреди Џоодделна 
задача или работа да изврши член на Советот, ра-
ботно тело на Советот, сојузен орган на управата, 
сојузна организација или стручна служба на Сове-
тот. 

Советот може да одреди и начин за спроведува-
ње на своите заклучоци. 

Член 80 
За предлогот за донесување на закон, за нацртот 

на закон, за предлогот на закон или за предлогот на 
друг акт што Советот по своја иницијатива или врз 
основа на заклучоците на собор на Сојузната скуп-
штина му го предала на Скупштината, се води прет-
рес во начело, ако Советот не одлучи да се води е -
дииствен претрес. 

Член 81 
Членовите на Советот и сојузните функционери 

што учествуваат во работата на Советот, за време 
па претресувањето на материјалот на седницата на 
Советот, можат писмено или усно да предлагаат не-
гови измени и дополненија. 

Претседателот на Советот може да бара член на 
Советот односно сојузниот функционер од став 1 на 
свој член писмено да ги формулира измените и до-
полненијата што усно ги предложил на седницата. 

За предлозите на измени и дополненија се из-
јаснува подносителот односно предлагачот на мате-* 
РИЈ алот. 

Член 82 
Советот посебно одлучува за секоја одредба од-

носно за секој дел од предлог за донесување на за-
кон, нацрт па закон, предлог на закон или предлог 
на друг акт, за кој членот на Советот или сојузниот 
функционер, што учествува во работата на Советот^ 
предложил измена или дополнение. 
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По завршениот претрес на текстот на прописот 
или на друг акт, Советот одлучува за утврдувањето 
во целост на предлогот за донесување на закон, на 
нацртот на закон односно на предлогот на закон или 
на предлогот на друг акт што Советот и го подне-
сува на Сојузната скупштина или за усвојувањето 
на прописот или на друг акт што го донесува Сове-
тот. 

Член 83 
Советот одлучува на седници со мнозинство гла-

сови на членовите на Советот, ако со Уставот на 
СФРЈ не е одредено поинаку. 

Гласањето е јавно. 
Резултатот на гласањето го утврдува претседа-

телот. 
Член 84 

Во особено оправдани и итни случаи, на предлог 
од претседателот на Советот, и без одржување сед-
ница, Советот може да одлучи за одделни матери-
јали врз основа на прибавената согласност на члено-
вите на Советот, со тоа што на првата наредна сед-
ница на Советот записнички да се констатира. 

4. Постапка за поднесување оставка и за поставу-
вање на прашањето зџ доверба 

Член 85 
Ако Советот од причините утврдени во Уставот 

на СФРЈ и во Деловникот на Сојузната скупштина 
одлучи да поднесе колективна оставка или да го 
постави прашањето на својата доверба, оставката 
односно прашањето на доверба ft го поднесува на 
Сојузната скупштина од името на Советот претседа-
телот на Советот. 

Текстот на оставката односно текстот на праша-
њето на доверба го утврдува Советот на седница. 

Член 86 
Ако надлежните собори на Сојузната скупштина 

или Претседателството на СФРЈ пред Сојузната 
скупштина го постават прашањето на доверба спре-
ма Советот или спрема одделен член на Советот, или 
се покрене интерпелација за претресување на одре-
дени политички прашања во врска со работата на 
Советот, ставот на Советот по прашањата заради 
кои е поставено прашањето на неговата доверба или 
е покрената интерпелацијата го утврдува Советот 
на седница. 

За ставовите на Советот ја известува Сојузната 
скупштина претседателот на Советот или член на 
Советот кого Советот ќе го овласти за тоа. 

Член 87 
АКО надлежните собори на Сојузната скупштина 

по повод поднесувањето на колективна оставка на 
Советот, поставувањето на прашањето на доверба 
спрема Советот или покренување^ на интерпелаци-
ја во врска со работата на Советот, отворат претрес, 
Советот ќе одреди свој претставник кој на седни-
ците на соборите на Сојузната скупштина од името 
на Советот ќе дава потребни известувања и објасну-
вања. 

Ѕ. Постапка за назначување и разрешување на 
функционери 

Член 88 
Назначувањата и разредувањата од должноста 

на функционерите во Советот, на функционерите на 
стручните служби во Советот и на функционерите 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, како и именувањето на членовите на 
колегиј алните тела, од надлежноста на Советот ги 
врши Советот. 

При назначувањето на функционерите што се 
врши по основ на паритетната застапеност, Советот 
Постапува според соодветните одредби од Уставот на 
СФРЈ, од сојузните закони и од другите сојузни 
прописи. 

Член 89 
Предлог за назначување на функционерите во 

Советот што раководат со самостојни стручни служ-
би на Советот поднесува претседателот на Советот, 
а предлог за назначување на функционерите на 
другите стручни и други служби на Советот — сек-
ретарот на Советот. 

Предлог за назначување функционери во со-
јузните органи на управата, во сојузните организа-
ции и во самостојните стручни служби на Советот 
поднесува функционерот што раководи со сојузен 
орган на управата, со сојузна организација, односно 
со самостојна стручна служба. 

Член 90 
Предлозите за назначување и разрешување на 

функционерите му се поднесуваат на Советот. 
Комисијата за кадровски и административни 

прашања врши консултации со соодветни кадровски 
органи на републиката односно на автономната пок-
раина, ги разгледува предлозите и на Советот му 
доставува извештај со мислењата за предлозите за 
назначување односно разрешување. 

6. Записник и стенографски белешки на Советот 

Член 91 
За текот на седницата на Советот се води запис-

ник. 
Записникот го содржи дневниот ред на седница-

та, името на претседавачот на седницата, имињата 
на присутните и отсутните членови на Советот, ими-
њата на лицата што по покана учествуваат на сед-
ница, прашањата што биле на дневниот ред на сед-
ницата и заклучоците донесени по тие прашања. 

Записникот се усвојува на наредната седница на 
Советот. Записникот го заверуваат претседателот 
односно потпретседателот на Советот што претсе-
давал на седницата на која се усвојува записникот 
и секретарот на Советот. 

Препис на записникот им се доставува на сите 
членови на Советот и на лицата за кои ќе одлучи 
Советот. 

Заклучоците што се однесуваат на прашањата од 
областа која спаѓа во делокругот на одреден сојузен 
орган на управата или сојузна организација, им се 
доставуваат веднаш на функционерите што раково-
дат со соодветните сојузни органи на управата од-
носно сојузни организации. 

За водењето на записникот се грижи секрета-
рот на Советот. 

Член 92 
На седниците на Советот се водат стенографски 

белешки или се врши магнетофонско снимање. 
Стенографските белешки односно маѓнетофон-

ските снимки од седниците на Советот, ако за оддел-
ни случаи Советот не одреди поинаку, се сметаат за 
строго доверлив материјал. 

Стенографските белешки односно магнетофон-
ските снимки можат да се користат само во соглас-
ност со заклучоците на Советот, а по одобрение на 
секретарот на Советот. 

За чувањето и користењето на стенографските 
белешки односно на магнетофонските снимки се 
грижи секретарот на Советот. 

V. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА 
РАБОТАТА 

Член 93 
Заради остварување на своите функции, а во 

согласност со програмата за работата на Сојузната 
скупштина и на Претседателството на СФРЈ, Сове-
тот утврдува програми и планови за својата работа. 

Со програмата за работата на Советот се утврду-
ваат основните задачи на Советот за периодот за кој 
Се донесува програмата, како и времето и начинот 
на извршувањето на задачите утврдени со програ-
мата. 
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Советот може да утврди и програма за работа за 
одделни области и по поодделни поважни прашања 
од надлежноста на Советот. 

Програмата за работата на Советот се утврдува 
за период од шест месеци или за подолго време. 

Со планот за работата на Советот се разработу-
ваат задачите од програмата за работата на Советот 
и се одредуваат начинот на извршувањето на тие 
задачи, поблиските рокови за извршување на зада-
чите, носителите на одделни задачи и времето на 
решавањето на прашањата од тековната проблема-
тика на Советот и носителите на подготовката на 
материјалите по пооделни задачи. 

Планот за работата на Советот се утврдува за 
време од три месеци или за покусо време. 

Член 94 
Во согласност со програмата за работата и со 

планот за работата на Советот, работните тела на 
Советот, по потреба, утврдуваат свои планови за ра-
бота со кои ги одредуваат своите работи и задачи 
заради остварување на плановите за работата на 
Советот. 

Член 95 
Советот посебно ги утврдува плановите на по-

сетите и средбите на ниво на членови на владите 
со соодветни органи на други држави и меѓународ-
ни организации. 

Предлозите на планот на посетите и средбите на 
ниво на членови на владите ги подготвува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи, во сора-
ботка со соодветните сојузни органи на управата и 
сојузни организации. 

Член 96 
При изработка на нацртот на програмата за ра-

ботата на Советот се земаат предвид работите и за-
дачите што произлегуваат од актите и ставовите на 
Сојузната скупштина и на Претседателството на 
СФРЈ, а особено работите и задачите што произле-
гуваат од општествените планови, и од основите на 
политиката на федерацијата што ги утврдила Сојуз-
ната скупштина; предлозите на работните тела на 
Советот, на меѓурепубличките комитети, на сојузни-
те органи на управата, на сојузните организации и 
на стручните служби на Советот; предлозите и мис-
лењата на извршните совети на републиките и на 
автономните покраини, како и на општествено-по-
литичките и други организации што вршат дејност 
на целата територија на Југославија. 

Член 97 
Нацртот на програмата за работата на Советот 

им се доставува на мислење на Претседателството 
на Сојузната скупштина, на Претседателството на 
СФРЈ, на Претседателството на Сојузната конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија, на Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија, на Стопанската комора на 
Југославија, на Постојаната конференција на градо-
вите на Југославија, на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации. 

Член 98 
За изработка на нацртот на програмата за ра-

ботата и на плановите за работата на Советот се 
грижи секретарот на Советот. 

Член 99 
Програмите за работата и плановите4 за работата 

на Советот се објавуваат во информативниот билтен 
на Сојузниот извршен совет или како посебни пуб-
ликации, ако Советот не одлучи поинаку. 

VI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ФУНК-
ЦИИТЕ НА СОВЕТОТ ВО ОДНОС НА РАБОТАТА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 100 

Во остварувањето на своите функции Советот 
може да бара од функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата односно со сојузните 

организации тие преку редовни или повремени из-
вештаи за работата, со поднесување информации, 
анализи или на друг погоден начин навремено и 
целосно да го известуваат за соработка, појавите и 
прашањата од значење за работата на Советот. 

Извештаите за работата треба да содржат осо-
бено податоци и оцени за остварувањето на програ-
мите за работата на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации и на задачите и работите 
што Советот им ги доверил на тие органи односно 
организации. 

Функционерите што раководат со сојузни орга-
ни на управата во состав на сојузни секретаријат^ 
на Советот му ги доставуваат извештаите за работа-
та на органот со кој раководат преку сојузниот се-
кретар на оној сојузен секретаријат во чиј состав се 
наоѓа органот со кој раководат. Сојузниот секретар 
е должен ко н таквиот извештај за работата да му 
достави на Советот и свое мислење. 

Член 101 
Функционерите што раководат со сојузни органи 

на управата односно со сојузни организации можат 
на Советот да му даваат иницијативи и да предла-
гаат мерки во врска со спроведувањето на политика-
та и со извршувањето на сојузните закони и други 
општи акти на Сојузната скупштина и хможат од Со-
ветот да бараат ставови по одредени прашања на 
спроведувањето на политиката и на извршувањето 
на сојузните закони и на другите општи акти на 
Сојузната скупштина. 

Член 102 
Заради остварување на функциите на Советот 

во врска со надзорот над законитоста на прописите 
што ги донесуваат сојузните opraroi на управата, Се-
кретаријатот за законодавни и правни работи ги 
разгледува тие прописи од гледиштето на нивната 
согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузниот закон 
и со пропис на Советот како и од гледиштето на е-
динството на правниот систем, и за тоа на Советот 
му дава свое мислење. 

Ако Секретаријатот за законодавни и правни 
работи најде дека пропис на сојузниот секретар или 
на старешината на друг сојузен орган на управата 
или одделни одредби на тој пропис не ее во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон или со 
прописи на Советот, тој е должен на Советот да му 
укаже на таа несогласност. 

Предлог за укинување на пропис што не е во 
согласност со сојузен закон може да поднесе и прет-
седателот и член на Советот. 

Член 103 
Ако помеѓу функционерот што раководи со со-

јузен орган на управата односно со сојузна органи-
зација и советот на работната заедница на ТОЈ орган 
односно организација не се постигне согласност при 
донесувањето на новите општи акти со кои се уреду-
ваат внатрешните односи, функционерот што рако-
води со односниот орган односно организација ќе го 
извести Советот за спорното прашање. 

Секретарот на Советот, пред ставањето на спор-
ното прашање на дневен4 ред на седницата на Сове-
тот, по тоа прашање ќе прибави мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за правосудни и општи управни 
работи. 

Член 104 
Ако помеѓу сојузните органи на управава однос-

но сојузните организации настане спор за надлеж-
ност или за други прашања од нивниот делокруг, 
функционерите што раководат со сојузни органи па 
управата односно со сојузни организации се должни 
за тоа да му поднесат извештај на Советот. 

Секретарот на Советот, по прибавено мислење 
на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи 
управни работи и на Секретаријатот за законодавни 
и правни работи, ќе го изнесе извештајот на седни-
цата на Советот заради разгледување и давање на«« 
соки за решавање на настанатиот спор. 
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VII. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАВО-
ВИТЕ И СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ ОБМАНИ 

Член 105 
Усогласувањето на ставовите со надлежните ре-

публички и покраински органи за прашањата за кои, 
согласно со Уставот на СФРЈ, органите на федера-
цијата одлучуваат врз основа на усогласени ставови 
со надлежните републички и покраински органи, 
Советот го обезбедува преку меѓурепубличкнте ко-
митети и на седници на Советот. Во постапката за 
усогласување на ставовите со надлежните републич-
ки и покраински органи Советот може да користи, 
по потреба, и други начини на работа. 

Член 106 
По прашањето за кое се врши усогласување на 

ставовите со надлежните републички и покраински 
органи, Советот ги утврдува ставовите за таквото у-
согласување. 

Сојузните органи на управата, сојузните органи-
зации, стручните служби на Советот или одредени 
работни групи, во согласност со политиката утврде-
на- од Сојузната скупштина и со упатствата од Со-
ветот, можат да подготвуваат предлози на акти што 
ќе бидат основа за усогласување на ставовите со 
надлежните републички и покраински органи. 

7 Член 107 
Предлогот на акт што комисија на Сојузната 

скупштина или тело на собор на Скупштината му го 
доставило на Советот заради обезбедување усогла-
сување на ставовите со надлежните републички и 
покраински органи, Советот го разгледува на сед-
ница. Ако Советот оцени дека предлогот на акт не 
може да биде основа за усогласување на ставовите, 
ќе му го врати ва предлагачот со свое мислење. 

Ако Советот го прифати предлогот на акт што 
му го доставила Сојузната скупштина како основа 
за усогласување на ставовите, секретарот на Советот 
тој предлог ќе му го достави на соодветниот меѓу-
републички комитет. 

При разгледувањето на предлогот од ст. 1 и 2 
на овој член, во работата на меѓурепубличкиот ко-
митет, односно на седницата на Советот, учествуваат 
и претставници на овластените предлагачи. 

Член 108 
Усогласувањето на ставовите во меѓурепублич-

ките комитети се врши на начинот пропишан со Од-
луката за формирањето и работата на меѓурепуб-
личките комитети и со деловниците за работата на 
комитетите. 

Член 109 > 
Заклучоците на меѓурепублинките комитети за у-

согласувањето на ставовите по прашањата по кои, 
хогла^не со Уставот на СФРЈ, се врши усогласува-
ње на ставовите со републичките и покраинските 
органи, се изнесуваат на седница на Советот. Ако 
Советот на седницата се согласи со усогласените ста-
вови постигнати во меѓурепубличкиот комитет, со 
предлогот на акт се постапува на начинот утврден 
со Уставот на СФРЈ. 

Член 110 
При упатувањето до Сојузната скупштина на 

предлогот на акт по кој е извршено усогласување 
на ставовите со надлежните републички и покраин-
ски органи, Советот ја известува Скупштината за 
времето и за начинот на постигнувањето на соглас-
носта. 

На начинот од став 1 на овој член Советот пос-
тапува и кога врши усогласување на ставовите по 
предлози на други овластени предлагачи. 

Член 111 
Ако во меѓурепубличкиот комитет не се постиг-

не согласност со надлежните републички и покраин-
ски органи, Советот постапува на начинот утврден 
со Уставот на СФРЈ. 

Член 112 
Заради остварување соработка на Советот со ре-

публичките и покраинските тврдини совети по пра-
шањата од заеднички интерес, Советот ги известува 
републичките и покраинските извршни совети за 
својата работа со доставување на материјалите под-
готвени за седница на Советот, со повикување прет-
ставници од републичките и покраинските извршни 
совети па седниците на Советот и на работните тела 
на Советот и на други состаноци во Советот. 

Советот остварува соработка со републичките и 
покраинските извршни совети и на друг начин. 

Член 113 
Ако републички или покраински извршен совет 

му предлошки на Советот разгледување на некое 
прашање или преземање мерки, таквиот предлог, 
ако за тоа има можност, се внесува во предлогот на 
дневниот ред. на првата наредна седница на Советот. 

За ставот на Советот по односното прашање вед-
наш се известуваат републичкиот односно покраин-
скиот извршен совет. 

VIII. ОДНОС СПРЕМА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Член 114 
Советот се грижи за изработката на предлози за 

донесување на закони, на нацрт на закони, на пред-
лози на закони и на предлози на други акти на Со-
јузната скупштина, чија изработка ќе му ја довери 
Сојузната скупштина. 

Советот го одредува сојузниот орган на управа-
та, сојузната организација или стручната служба на 
Советот Што ќе го подготви предлогот за донесување 
на закон, на нацрт на закон, на предлог на закон и 
на предлог на друг општ акт, а, по потреба, и начи-
нот на нивното подготвување и роковите за подго-
товката. 

Член 115 
При утврдувањето на предлогот за донесување 

на закон, на нацртот на закон, на предлогот на за-
кон или на предлогот на друг општ акт што Советот 
п го предлага на Сојузната скупштина, Советот од-
редува свој претставник кој ќе учествува во рабо-
тата на Советот и на работните тела на Сојузната 
скупштина. 

Советот одредува свои претставници и кога на 
Сојузната скупштина и поднесува извештаи, анали-
зи, поважни информации и други акти. 

Член 116 
Советот може одделни членови на Советот или 

функционери во сојузните органи на управата, во 
сојузните организации и во стручните служби во 
Советот да ги одреди за свои постојани претставни-
ци во одделни собори на Сојузнатћ скупштина или 
во нивните одбори и комисии, или за одделни пра-
шања што се претресуваат во телата на Сојузната* 
скупштина (постојани претставници на Советот). 

Член 117 
Постојаниот претставник на Советов присуству-

ва на седниците на соборите на Сојузната скупшти-
на и на нивните одбори и комисии, го излага ставот 
на Советот по пооделни прашања, има право од име-
то на Советот да предлага амандмани на предлозите 
на закони и други акти во рамките на начелно за-
земените ставови на Советот по тие прашања и да 
с£ изјаснува за амандманите што Советот не ги ут-
врдил и може да предложи по пооделни закони и 
други акти да" се одложи решавањето за да може 
Советот за нив да заземе став. 

Член 118 
Советот ги одредува своите повереници што ќе 

присуствуваат на седниците на соборите на Сојузна-
та скупштина и на нивните одбори и комисии кога 
на тие седници се претресуваат предлози за доне-
сување на закони, нацрти на закони и предлози на 
закони или предлози на други општи акти, што ги 
утврдил Советот. 
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Советот ќе одреди повереници и кога тоа ќе го 
побараат соборите на Сојузната скупштина или 
одделен нивни одбор или комисија," или кога тие 
тела претресуваат друг акт на Советот а Советот 
смета дека треба да се одредат повереници. 

Поверениците се одредуваат од редот на функ-
ционерите и работниците во сојузните органи на уп-
равата, во сојузните организации и во стручните 
служби на Советот 

Повереникот дава објасненија за предлогот за 
донесување на закон, за нацртот на закон односно 
за предлогот на закон, за други акти или други пра-
шања што соборите на Сојузната скупштина или 
нивните одбори или комисии ги претресуваат. 

Член 119 
Претставниците и поверениците на Советот се 

должни да се придржуваат кон ставовите што Сове-
тот ги зазел за прашањата што се претресуваат во 
соборите на Сојузната скупштина, во нивните од-
бори или комисии. 

Претставниците и поверениците се должни ме-
ѓусебно да соработуваат и да ја усогласуваат своја-
та работа по начелните и поважните прашања што 
се претресуваат во телата на Сојузната скупштина. 
Ако по тие прашања Советот не зазел став, повере-
никот е должен да бара упатство од претставникот 
на Советот. 

Член 120 
Одговори на прашањата на сојузните пратеници 

упатени до Советот, што се однесуваат на работата 
на Советот или на работите од неговата надлежност, 
дава член на Советот што Советот ќе го одреди. 

Во итни случаи претседателот на Советот може 
да одреди член на Советот што ќе одговара на пра-
шањата на сојузниот пратеник. 

На прашањата на сојузните пратеници, упатени 
до Советот усно за време на седница на собор на Со-
јузната скупштина, одговора, по правило, постоја-
ниот претставник на Советот или претставник што 
ќе го одреди претседателот на Советот. 

Советот може да одлучи на прашање на сојузен 
пратеник упатено до Советот да одговори функцио-
нер што раководи со сојузен орган на управата од-
носно со сојузна организација, заменик на сојузен 
секретар или потсекретар. 

Член 121 
Советот ја известува Сојузната^ скупштина за 

- својата работа по своја иницијатива или кога ќе го 
побара некој од соборите на Сојузната скупштина. 

Член 122 
Експозе односно изјава од општо политичко зна-

чење и поднесува односно дава на Сојузната скуп-
штина претседателот на Советот или член на Сове-
тот кого ќе го одреди Советот. 

Текстот на експозето односно на изјавата го о-
добрува Советот. 

Советот навремено ја известува Сојузната скуп-
штина дека ќе поднесе експозе или ќе даде изјава. 

Член 123 
Претседателот на Советот се грижи за оствару-

вањето на соработката на Советот со Претседател-
ството на Сојузната скупштина. 

Член 124 
Заради извршување на обврските на Советот 

спрема Сојузната скупштина секретарот на Советот 
е должен на Советот навремено да му ги поднесе на 
разгледување нацртите на програмите и плановите 
за работата на соборите на Сојузната скупштина и 
за нив да обезбеди мислење од сојузните органи на 
управата, од сојузните организации и од соодветните 
стручни служби во Советот; да предложи одредува-
ње на претставник на Советот кој ќе одговара на 
прашањата на сојузните пратеници; да обезбеди 
координација на работата со соодветните стручни 

\ 

служби на Сојузната скупштина и евиденција на 
заклучоците на соборите на Сојузната скупштина 
што му се доставени на Советот. 

IX. ОДНОС СПРЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЈ 

Член 125 
Советот го известува Претседателството на 

СФРЈ за прашањата од својата надлежност по сво-
ја иницијатива или кога тоа ќе го побара Претседа-
телството на СФРЈ.-

Член 126 
АКО Претседателството на СФРЈ му даде на Со-

ветот мислење и му ги изнесе ставовите з-а спрове-
дувањето на политиката и на законите и другите ак-
ти на Сојузната скупштина, или му предложи мер-
ки за нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа 
тие мислења, ставови и предложените мерки и за 
заземениот став ќе го извести Претседателството на 
СФРЈ. 

Член 127 
Советот може на Претседателството на СФРЈ 

да му ги изнесе своето мислење и ставовите за 
одделни прашања од надлежноста на Претседател-
ството на СФРЈ, што се од значење за остварува-
њето на функцијата на Советот. 

Советот, на барање на Претседателството на 
СФРЈ, обезбедува сојузните органи на управата, со-
јузните организации и стручните служби во Сове-
тот да подготват за Претседателството на СФРЈ пот-
ребни материјали. 

X. СОРАБОТКА СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 128 
Заради остварување на соработка на Советот со 

општествено-политичките и други организации, Со-
ветот ги известува тие организации за поважните 
материјали за седниците на Советот и, по потреба, 
повикува претставници од тие организации на сед-
ниците на Советот, на седниците на работните тела 
на Советот и на состаноците во Советот. 

Член 129 
Ако општествено-политичката или друга орга-

низација му поднесе на Советот предлог за пра-
шања од надлежноста на Советот или му достави 
на Советот мислење за такви прашања, Советот так-
виот предлог односно мислење ќе го земе предвид 
при разгледувањето на тие прашања. 

Член 130 
Советот обезбедува соработка со општествено-

но литичките и други организации и на друг начин. 

XI. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА 

Член 131 
За обезбедување јавност на работата на Сове-

тот и за известување на јавноста за одлуките, за-
клучоците и ставовите на Советот, се грижи прет-
седателот на Советот. 

Советот одредува кои материјали за прашањата 
што се разгледуваат на седниците на Советот и на 
неговите работни тела не може да им се стават на 
располагање на претставниците на печатот и на дру-
гите средства за јавно информирање, трајно или на 
одредено време. 

Советот може за разгледувањето на прашањата 
од својата надлежност на седница да го утврди тек-
стот на соопштението што ќе се даде за јавноста. 

Секретаријатот за информации, во согласност со 
ставовите на Советот и на претседателот на Сове-
тот, се грижи за правилното известување на јавнос-
та за работата на Советот. 
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Член 132 
Членовите на Советот si старешините на сојуз-

ните органи на управата, во согласност со ставови-
те на Советот, можат да одржуваат конференции за 
печат по одредени прашања од работата на Советот. 

За одржувањето на конференции за печат чле-
новите на Советот и старешините на сојузните ор-
гани на управата претходно го известуваат претсе-
дателот на Советот. 

За организацијата на конференцијата за печат 
се грижи Секретаријатот за информации. 

Член 133 
Редовни конференции за печат се одржуваат во 

Советот, по правило", еднаш неделно. 
Конференциите за печат ги свикува секретарот 

за информации, кој се грижи за обезбедување на 
неопходните услови за одржување на конференци-
јата. 

Секретарот за информации, во договор со чле-
нот на Советот КОЈ ја држи конференцијата за пе-
чат, го утврдува списокот на лицата што ќе присус-
твуваат на конференцијата за печат. 

Член 1Ѕ4 
Секретарот за информации, во согласност со 

секретарот на Советот, обезбедува потребен број ма-
теријали за акредитираните новинари и се грижи 
за обезбедување на технички и други услови за нив-
ната работа. 

Член 135 
Заради известување на јавноста за својата ра-

бота, Советот, преку Секретаријатот за информации, 
издава билтен за работата на Советот, билтен за ра-
ботата на Советот за странски новинари и билтен 
по документација. 

За печатењето и доставувањето на билтените од 
став 1 на овој член до редакциите на средствата за 
јавно информирање и до другите корисници, се гри-
жи секретарот за информации. 

Член 136 
Заради известување на јавноста и на редак-

циите на средствата за јавно информирање за ра-
ботата на Советот, на седниците на Советот и на не-
говите работни тела, во договор со секретарот на 
Советот, присуствува претставникот на Секретарија-
тот за информации кого што ќе го одреди секрета-
рот за информации. 

Претставникот на Советот може да одлучи ак-
редитираните новинари да присуствуваат на седни-
ците на Советот и на седниците на работните тела 
на Советот. 

XII. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

Член 137 
Членовите на Советот, претставниците на ре-

публичките и покраинските извршни совети, функ-
ционерите, како и други лица кои по покапа при-
суствуваат на седницата на Советот, имаат право 
на седницата на Советот односно на седницата на 
работното- тело на Советот да ги излагаат своите 
мислења, да поднесуваат писмени предлози и други 
поднесоци на КОЈ И да било јазик на народите на 
Југославија односно на јазикот на народноста на 
која и припаѓаат. 

- Член 1Ѕ8 
При давањето информации на печатот и на 

другите средства за јавно информирање, членовите 
на Советот и другите овластени функционери имаат 
право да употребуваат кој и да било јазик на на-
родите на Југославија односно на народноста на 
која ft припаѓаат. 

Член 139 
Во случаите од чл. 142 и 143 на овој деловник, 

се обезбедува преведување на сите јазици на на-
родите на Југославија. -

За обезбедување услови потребни за навремено 
и квалитетно функционирање на преведувачката 
служба, како и за обезбедување и опремање на 
одреден 6poj простории за симултано преведување, 
се грижи секретарот на Советот. 

Член 140 
Сојузните органи на управата, сојузните орга-

низации и другите органи и организации ги дос-
тавуваат материјалите за седниците на Советот на 
еден од јазиците на народите на Југославија. 

Секретарот на Советот се грижи за преведува-
њето на материјалите од став 1 на ОВОЈ член на 
јазиците на народите и народностите на Југославија 
и за седниците на Советот обезбедува доставување 
на материјалите на Јазиците на народите и народ-
ностите на Југославија. 

Член 141 
Материјалите што за седницата на Советот се 

подготвуваат во стручните служби на Советот се 
изработуваат на сите јазици на народиве на Југо-
славија. 

Член 142 
На член ма Советот материјалите за седницата 

на Советот му се доставуваат на јазикот на наро-
дот односно на народноста на која тој ќ припаѓа, 
ако членот на Советот не одреди поинаку. 

На начинот одреден во став 1 од овој член се 
постапува и кога материјалите им се доставуваат 
на функционерите што се повикани на седницата 
на Советот. 

Член 143 
Во поглед на материјалите за седниците на Со-

ветот, на преписката и другите односи со органите 
на општествено-лолитичките заедници, со опште-
ствено-политичките, самоуправните и друти органи-
зации и граѓани, се употребува јазикот и писмото 
на народите на Југославија односно на народноста 
што се употребува во републиката односно во авто-
номната покраина на чија територија е седиштето 
на органот или на организацијата односно на чија 
територија е живеалиштето на граѓанинот. 

Член 144 
Легитимацијата на член на Советот и исправите 

и другите акти што се однесуваат на член на Со-
ветот или на функционер во Советот, се издаваат 
на јазикот на народот на Југославија на КОЈ ТОЈ му 
припаѓа, а ако се однесуваат на член на Советот 
или на функционер-припадник или народност — 
на јазикот на народноста на која и припаѓа или 
на јазикот на народот на Југославија што то] ќе 
го одреди. 

XIII. АКТИ НА СОВЕТОТ 

Член 145 
Во остварувањето на своите со Уставот и за-

конот утврдени права и должности Советот доне-
сува уредби, одлуки, упатства и решенија за извр-
шување на сојузните закони и на другите О Г Ј Г Т И 
акти на Сојузната скупштина. 

На предлог од Претседателството на СФРЈ, Со-
ветот донесува уредби и одлуки за привремени 
мерки. 

Советот, во согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот и со законот, донесува општи на-
соки за работата на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации, како и за работата на 
организациите што вршат јавни овластувања врз 
основа на сојузни прописи 

Советот донесува заклучок кога не одлучува со 
друг акт. 

Член 146 
На прописите и другите акти на Советот се 

става печатот на Советот. 
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Печатот на Советот содржи грб на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, околу 
ко] на јазиците и писмата на народите на Југосла-
вија, е испишан називот: 
„Сојузен извршен совет — Белград". 

Член 147 
Прописите на Советот се објавуваат во „Служ-

бен лист иа СФРЈ", а другите општи акти на Сове-
тот — ако тоа го одреди Советот. 

Исправки на прописите на Советот, кога обја-
вениот текст не е согласен со изворниот текст, дава 
секретарот на Советот. 

Чле н 148 
Со уредба Советот ратификува меѓународни до-

говори кои имаат карактер на општ пропис, а чие 
ратификувана не спаѓа во надлежност на Сојуз-
ната скупштина, ги утврдува општите начела на 
внатрешната организација на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации и ги уредува 
другите односи. 

Одлука Советот донесува кога регулира одреде-
ни случаи или кога ратификува меѓународен дого-
вор КОЈ нема карактер на општ пропис. 

Под услови и на начин утврдени со Уставот на 
СФРЈ Советот донесува уредби и одлуки за прив-
ремени мерки. 

Член 149 
Со упатство Советот го пропишува начинот на 

работата на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации. 

Со решение Советот врши назначувања, имену-
вања и разрешувања од должноста на функционери 
во Советот, во сојузните органи на управата и во 
сојузните организации, одлучува за други персонал-
ни односи и за управни работи, како и кога во вр-
шењето на своите овластувања или во своето ра-
ботење донесува поединечен акт. 

Со општа насока се утврдуваат начелните ста-
вови на Советот во поглед остварувањето на поли-
тиката на Сојузната скупштина и на извршувањето 
на сојузните закони и други прописи и општи акти. 
Општата насока се утврдува писмено во вид на за-
клучок. 

Со заклучок Советот уредува одредени праша-
ња на внатрешната организација и на односите во 
Советот, ги одредува задачите и рамките на рабо-
тата на своите служби и зазема ставови во рамките 
на СВОЈОТ делокруг. 

Советот може да одлучи одредени општи на-
соки и заклучоци на Советот да се објават. 

XIV. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ 

Член 150 
Советот основа самостојни стручни служби, 

стручни служби на Советот со кои раководи секре-
тарот на Советот и заеднички стручни и други 
служби. 

Со одлуката за основање на службите од став 
1 на ОВОЈ член се утврдуваат основите на нивната 
организација и на делокругот на нивната работа. 
Старешината и советот на работната заедница на 
тие служби со свои акти ја утврдуваат внатрешната 
организација и систематизацијата на работните ме-
ста, во согласност со основите што ќе ги утврди Со-
ветот. 

Советот, по потреба, ги утврдува поблиску ста-
вовите во поглед на внатрешната организација и 
систематизацијата на работните места во стручните 
служби од став 1 на овој член. 

Член 151 
Постојните стручни служби на Советот продол-

жуваат со работата во согласност со актите за нив-
ното основање и со одредбите на овој деловник. 

Член 152 
Стручните служби на Советот, во извршувањето 

на задачите од својот делокруг, меѓусебно сорабо-
туваат и остваруваат соработка со сојузните органи 
на управата и со сојузните организации. 

Член 153 
Секретарот на Советот раководи со работата на 

одредени стручни служби на Советот и ја усогла-
сува и координира работата на другите стручни 
служби на Советот. 

Во однос на стручните служби на Советот со 
кои раководи секретарот на Советот има права на 
старешина на сојузен орган на управата. 

Помошниците на секретарот на Советот рако-
водат со секторите на работата. 

Секретарот на Советот ги одредува секторите 
на работата со кои раководат помошниците и тие 
за својата работа му одговараат нему. 

Член 154 
Советот со заклучок го'утврдува бројот на пот-

секретарите и советниците на Советот, условите што 
тие треба да ги исполнуваат и работите што ги 
вршат. 

Потсекретарот и советниците на Советот за сво-
јата работа му одговараат на Советот, ако Советот 
за пооделен потсекретар или советник не одреди 
поинаку. 

Потсекретари^ и советниците на Советот се 
членови на работната заедница на стручните служби 
на Советот. 

1. Самостојни стручни служби на Советот 

Член 155 
За вршење на одредени работи во врска со из-

вршувањето на функциите на Советот, за стручната 
обработка на одделни прашања, за давање стручни 
мислења и предлози по прашањата од одредена об-
ласт, во Советот постојат самостојни стручни слу-
жби. 

Самостојните стручни служби на Советот ги вр-
шат работите од својот делокруг во согласност со 
актот за нивното основање. 

Во Советот постојат следните самостојни струч-
ни служби: Секретаријат за законодавни и правни 
работи, Секретаријат за следење на стопанските 
движења, Секретаријат за' информации, Управа за 
персонални работи, Служба за мобилизациски под-
готовки и Протокол на Советот. 

2. Стручни служби на Советот 

Член 156 
За вршење на работите во врска со работата на 

Советот и за подготвување на седниците на Советот, 
за вршење други работи за потребите на Советот 
и за остварување на функциите на претседателот, 
потпретседателите, секретарот и членовите на Со-
ветот постојат стручни служби на Советот. 

Чле н 157 
Стручни служби на Советот се: Кабинет на 

претседателот на Советот, кабинети на потпретседа-
телите на Советот, Кабинет на секретарот на Сове-
тот и кабинети на членовите на Советот кои не ра-
ководат со Сојузни органи на управата и со сојузни 
организации, Биро на секретарот на Советот и Пос-
тојаната дежурна служба. 

Кабинетите се служби во кои се вршат стручни, 
организациони, административни и технички рабо-
ти, заради остварување на задачите од делокругот 
на претседателот, потпретседателот, секретарот и 
членовите на Советот. 

Кабинетите работат по налог и упатства од 
претседателот, потпретседателите, секретарот одно-
сно членовите на Советот, во согласност со важеч-
ките прописи и соопштите акти на стручните слу-
жби на Советот. 
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Шефот на кабинетот ја организира и коорди-
нира работата од делокругот на кабинетот. 

Член 158 
Бирото на секретарот на Советот ги евидентира, 

подготвува и доставува материјалите за седниците 
на Советот, на работните тела на Советот и на ме-
ѓурепубличките комитети; ги врши административ-
ните работи на седниците на Советот, на работните 
тела на Советот и на меѓурепубличките комитети; 
ги доставува одредените решенија и заклучоци на 
Советот до предлагачите и заинтересираните орга-
ни; ги доставува материјалите, што ќе ги разгле-
дува Советот, до сојузните органи на управата, до 
сојузните организации, до општествено-политичките 
и работните и други организации; ги врши работите 
од областа на работните односи, управно-правлите 
работи, одредените финансиско-материјални работи, 
работите на преведувањето на јазиците и писмата 
на народите и народностите на Југос Јавија и ја 
води и средува документацијата во Советот. 

Со работата на Бирото на секретарот на Сове-
тот раководи началник кој за својата работа и за 
работата на Бирото непосредно е одговорен пред 
секретарот на Советот. 

Член 159 
. Постојаната дежурна служба на Советот врши 

работи на навремено известување на одредени 
функционери за значајните настани во земјата и 
странство и им доставува итни пораки и пошта на 
тие функционери и одредени сојузни, републички 
и покраински органи и организации. 

Со работата на Постојаната дежурна служба на 
Советот раководи шеф кој за работата на таа Слу-
жба непосредно е одговорен пред секретарот на Со-
ветот. 

3. Заеднички стручни и други служби на Советот 

Член 160 
За вршење на одредени стручни, технички и 

други работи за потребите на Советот, на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, во 
Советот постојат заеднички стручни и други слу-
жби. 

Заедничките стручни и други служби на Сове-
тот ги вршат работите во согласност со актот за 
нивното основање. 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ : 

Член 161 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престануваат да важат Деловникот на Сојуз-
ниот извртен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/67 и 17/69) и Одлуката за формирање комисии и 
комитети на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/71). 

Член 162 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 112 
13 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

321. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за спределување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71, 12/72 и 
20/72) во точка 1 став 2 по тар. број 74 01/3 и 4 се 
додаваат два нови тарифни броја, кои гласат: 

„88.02/1 Авиони за патнички сообраќај, со најмалку 
пет патнички седишта 

89.G1 Бродови и други пловила што се користат во 
меѓународниот поморски или речен транс-

порт." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 

точка, посебна такса во височина од 2% се плаќа и 
на увозот што се врши по основ на посебно донесеш! 
решенијава царинските контингенти во рамките на 
програмата за модернизација на Југословенските 
железници под услов за тој увоз увозникот да ft 
поднесе на надлежната царинарница потврда од 
Заедницата на југословенските железници. Посебна-
та такса во височина од 2% се плаќа и на увозот на 
производите од главите 84 до 90 на Царинската та-
рифа, ако увозот на тие производи се врши по основ 
на посебно донесени решенија за царинските кон-
тингенти за увоз на специфична опрема за одделни 
гранки или групации, донесени врз основа на член 
20 од Законот за Царинската тарифа." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 
до 3". 

2. Посебната такса во височина од 2% се плаќа 
на увозот на стоките од точка 1 на оваа. одлука 
извршен во 1972 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 108 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

322. 

Врз основа на член 19 став 2 и член 20 ст. 1 и 2 
од Законит за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", Ор. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 
32/70. 47мС, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и член 37 став 
2 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70 и 42/71), во Списокот на стоките за кои се 
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утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен 
дел на таа одлука, во тарифниот број 41 01 точ. 1 до 
5 со менуваат и гласат: 

Форма на 

„Наименување на стоките 
Ен 
О 
СО о п СЈ 

н о 
со о ЗЈ >> 

д ЛБ 
д ЛБ 
д ЛБ 
д ЛБ 
д ЛБ 
д ЛБ 
д ЛБ 

д ЛБ 
д ЛБ 

д ЛБ 
д ЛБ 

д ЛБ 

д ЛБ 
д ЛБ 

д ЛБ 

1) Говедски и коњски кожи, освен 
телешоп кожи: 

а) говедска, сурова и солена 
б) битолска, сурова и солена 
в) jyi-ешка, сурова и солена 
г) говедска сува 
д) биволска сува 
ѓ) ју нешка сува 
е) хкоњска солена, сурова и сува 
2) Телешки кожи: 
а) солена, сурова 
б) сува 

3) Овчи и јагнешки кожи со волна: 
а) а ча со волна, сурова и солена 
б) овча со волна, сува 
в; јагнешка со волна, сурова и солена 

над 2 kg (база сува) 
г) јагнешка со волна, сурова и солена 

до 2 kg заклучно (база сува) 
д) јагнешка со волна, сува, над 2 kg 
ѓ) јагнешка со волна, сува, до 2 kg 

заклучно 

4) Овчи и јагнешки кожи без волна: 
а) овча стрижена (кавлак), сурова и 

солена Д ЛБ 
0) овча дтрижена (кавлак), сува Д ЛБ 
в) јагнешка стрижена, сурова и со-

лена д ЛБ 
1) јагнешка стрижена сува Д ЛБ 
5) Козји и јарешки кожи: 
а) козја, сурова и солена Д ЛБ 
6; козја, сува Д ЛБ 
в) јарешка, сурова и солена Д ЛБ 

Јарешка (до 50 kg во 100 парч.), 
сува д ЛБ 

д) јарешка ѕвиска (хеберлинг), сува Д ЛБ". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ''. 

P. п. бр. 109 
21 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ната девизна квота за плаќање на увозот на резерв-
ни делови заради нивната продажба од консигна-
ционите лагери за динари, и тоа: 

1) на организациите на здружениот труд што вр-
шат работи на застапување странски фирми и др-
жат консигнациони лагери на моторни возила — 
£0% од наплатената провизија од продадени мотор-
ни возила и резервни делови, со тоа што увезените 
резервни делови цлатени со девизи од оваа одлука 
да им ги продаваат, во врдност од 50%, на организа-
циите на здружениот труд што вршат поправка и 
сервисирање на моторни возила; 

2) на другите организации на здружениот труд 
што вршат работи на застапување странски фирми и 
држат консигнациони лагери — 30% од наплатената 
провизија за услуги на застапување странски фир-
ми. 

2. Народната банка на Југославија, по потреба, 
донесува технички упатства за примена на оваа од-
лука. 

3. Оваа одлука ќе се применува врз девизниот 
прилив остварен по основ на застапничка провизија 
од 28 февруари 1972 година. 

4. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 110 
21 Јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

323. 
Врз основа на член 20 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 
25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
ЗА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИ-

ОТ ТРУД 

I. На организациите на здружениот труд што вр-
шат работи на застапување странски фирми и др-
жат консигнациони лагери им се утврдува глобал-

324. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70. 
15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ОДРЕ-
ДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ЗА 1972 ГОДИНА 
1. На производствените организации на здру-

жениот труд од гранката 127 — Прехранбена ин-
дустрија.— групација на индустријата на шеќер, 
покрај износот на глобалната девизна квота што 
им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување 
и распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукци-
они материјали за 1972 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/71, 60/71 и 18/72) за 1972 година им 
се утврдува и дополнителен износ на глобалната 
девизна квота од 1,700.000 динари за увоз на резерв-
на делови за тековно одржување и ремонт на пос-
тројките (опремата) за преработка на шеќерна репа, 
од подрачјето на кое се остваруваат девизи од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука 
се врши според одредбите на точка 3 од Одлуката 
за утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1972 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 111 
21 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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325. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16 '60 и 30/62), во согласност со сојузниот секре-
тар за труд и социјална политика и со сојузниот 
секретар за земјоделство, сојузниот секретар за сто-
панство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА МЛЕКОТО И ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЛЕКО, 
СИРИЛАТА И МЛЕКАРСКИТЕ КУЛТУРИ, СЛА-
ДОЛЕДОТ И ПРАШОКОТ ЗА СЛАДОЛЕД, ЈАЈ-

ЦАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЈАЈЦА 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на млекото и 

производите од млеко, сирилата и млекарските кул-
тури, сладоледот и прашокот за сладолед, јајцата 
и производите од јаша („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/64, 36/64 и 33/70) во член 32а став 2 се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 3473/1 
13 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

326. 

Врз основа на чл. 32 и 34 од Законот за сојуз-
ните административни такси („Службен лист на 
СФРЈ", бр 5/72), во спогодба со сојузниот секретар 
за надворешни работи, сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА СОЈУЗНИ АД-
МИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И ЗА ЕМИТИРАЊЕ И 
УПОТРЕБА НА КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ 

Член 1 
За списи и дејствија кај сојузни органи и сојуз-

ни организации во Југославија сојузните админис-
тратор ни такси (во понатамошниот текст: таксите) 
се плаќаат во административни таксени марки, а за 
списи и дејствија ка ј дипломатски и конзуларни 
претставништва на Југославија во странство — во 
конзуларни таксени марки. 

Таксите се плаќаат и во готови пари: 
1) ако таксата за одделен спис или дејствие из-

несува повеќе од 200 динари; 
2) ако плаќањето на таксата во Г О Т О Е И пари е 

пропишано со Законот за сојузните административни 
такси односно со таксената тарифа утврдена со по-
себен сојузен закон, без оглед на износот на таксата 
(кога таксениот обврзник со седиште, живеалиште 
или престојувалиште во Југославија се обрнува од 
Југославија до југословенско дипломатско или кон-
зуларно претставништво во странство; за царинска 
декларација со која се царинат поштенски пратки и 
за пресметка на увозни давачки за стоки што патни-
кот ги носи со себе; за постапка по царинска декла-

рација со која се пријавува за царинење стока наме-
нета за извоз или за царинење на увезена стока, и 
ДР). 

Член 2 
Ако таксата за сппси и дејствија кај сојузните 

органи и сојузните организации во Јз^гославија треба 
да се плати во готови пари, таксениот обврзник ја 
уплатува таксата во динари на одредена уплатна 
сметка на приходите од сојузни административни 
такси кај надлежната Служба на општественото 
книговодство, и кон односниот спис прилага еден 
примерок од потврдата за платената такса како до-
каз дека ја платил таксата за односниот спис или 
дејствие. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
административната такса во готови пари за работата 
на царинскиот орган се плоќа непосредно кај цари-
нарницата при царинењето на стоките (на поштенски 
пратки, по пресметка на увозни давачки за стока 
што патникот Ја носи со себе, по увозни и извозни 
декларации) Наплатениот износ на таксата во готови 
пари царинарницата ја книжи во книговодствената 
евиденција и ја уплатува на соодветната уплатна 
сметка на приходите од сојузни административни 
такси кај надлежната Служба на општественото 
книговодство. 

Ка начинот од хСтав 1 на овој член, конзуларна 
такса во готови пари плаќа таксениот обврзник КОЈ 
во Југославија има седиште живеалиште или прес-
тојувалиште — ако од Југославија се обрнува до ју-
гословенско дипломатско или конзуларно претстав-
ништво во странство. 

Член 3 
Таксата се плаќа однапред, во моментот на нас-

танувањето на таксената обврска, и тоа: 
1) за поднесоци — БО времето кога се предаваат 

или изјавуваат во записник; 
2) за решенија, одобренија, уверенија и други 

исправи — во времето на поднесувањето на барање-
то за нивното издавање; 

3) за управни дествија — во времето на поднесу-
вањето на барањето за извршување на тие дејствија. 

Член 4 
Таксата се плаќа наназад, по настанувањето на 

таксената обврска: 
1) за списи и дејствија за кои со таксената тари-

фа утврдена со посебен сојузен закон е пропишано 
таксата да се плаќа наназад, 

2) ако износот на таксата не може да биде поз-
нат однапред. -

Член 5 
Таксените марки се лепат: 
1) за поднесок — на самиот поднесок; 
2) за решение, одобрение, уверение или друга ис-

права: 
а) кај сојузните органи и сојузните организации 

во Југославија — на поднесокот со кој странката ба-
ра издавање на односната исправа; 

б) кај дипломатски и конзуларни претставниш-
тва на Југославија во странство — на исправата што 
се издава по барање на странката (на решението, у-
верението, патната исправа и др.); 

3) за службени дејствија: 
а) ка ј сојузните органи и сојузните организации 

во Југославија — на поднесокот со кој се бара извр-
шување на службено дејствие", 

б) кај дипломатски и конзуларни претставниш-
тва на Југославија во странство — на актот со кој 
се утврдува извршувањето на службеното дејствие 
(на преписот, преводот, заверката и ел.). 

Член 6 
Поништување на таксените марки што се лепат 

на поднесокот врши сојузниот орган надлежен за 
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прием на поднесокот, а во други случаи — органот 
што го донесува или и го врачува на странката ре-
шението или друга исправа односно кој го врши 
дејствието за кое се плаќа таксата. 

Поништувањето на таксените марки се врши со 
печат на органот од став 1 на овој член. 

Член 7 
Решението за емитирање и пуштање во о т е к у -

вање на конзуларни таксени марки го извршува На-
родната банка на Југославија или организацијата на 
здружениот труд на која таа работа ќе и биде до-
верена врз основа на договор. 

На Народната банка на Југославија или на дру-
га организација на здружениот труд и припаѓа пра-
вото на провизија во врска со работите според став 
1 на овој член и со вршењето на дистрибуцијата на 
конзуларните таксени марки. 

Член 8 
Конзуларните таксени марки од поранешната е-

мисија престануваат да важат со денот што е одре-
ден со решението на Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 

Уништувањето на конзуларните таксени марки 
од поранешната емисија го врши комисија на Народ-
ната банка на Југославија односно организацијата 
од член 7 став 1 на овој правилник. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на плаќање административни такси и за еми-
тирање и употреба на таксени марки („Службен лист 
на СФРЈ41, бр. 30/65). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5-4254/28 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

327. 

Врз основа на член 25 став 5 и член 27 став 6 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72 и 23/72), 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А Б Л А Г А Ј Н И Ч К И М А К С И -

М У М И З А П Л А К А Њ Е С О Г О Т О В И П А Р И 

1. Корисниците на општествени средства се дол-
жни готовите пари примени во текот на денот (дне-
вен пазар и др.) да ги уплатат на својата жиро-сметка 
ка ј надлежната Служба на општественото книговод-
ство истиот ден, а најдоцна идниот работен ден. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, на корисниците на општествени средства што се 
оддалечени од седиштето на Службата на општес-
твеното книговодство кај која имаат жиро-сметка 
или од поштата, старешината на таа служба, па пие-
но барање, може да одобри примените готови пари 
да не ги полагаат секој деп туку во одредени вре-
менски периоди, зависно од секој одделен случај. 
Овие периоди не можат да бидат подолги од 30 
дена. 

fc 2)Корисниците на општествени средства во сво-
јата благајна можат да држат готови пари за гото-
вински плаќања, најмногу до височината на бла-
гајничкиот максимум. 

^ Височината на благајничкиот максимум, по ба-
рање на корисникот па општествени средства, ја ут-
врдува со решение старешината на надлежната 
Служба на општественото книговодство. 

Височината на благајничкиот максимум се утвр-
дува зависно од височината и видовите на исплати-
те во готови пари што корисниците на општествени 
средства ги вршат според природата на своето ра-
ботење, од оддалеченоста од седиштето на Службата 
на општественото книговодство кај која имаат ж и -
ро-сметка и од другите услови што се од влијание-
врз потребата за држење готови пари во благајната „ 
за петдневни плаќања. ? 

АКО дојде до измена на условите врз основа на 
кои е утврдена височината на благајничкиот макси-
мум, старешината на надлежната Служба на општес-
твеното книговодство може со свое решение да го 
зголеми односно намали утврдениот благајнички 
максимум. 

3. Во благајничкиот максимум, одреден според 
точка 2 на оваа наредба, не влегуваат готовите пари 
подигнати од жиро-сметка за плаќањата од точка 4 
на оваа наредба, под услов корисникот на општес-
твени средства парите за тие плаќања да не ги др-
жи во својата благајна подолго од пет дена од де-
нот на подигањето. 

Корисниците на општествени средства од благај-
ничкиот максимум можат да ги вршат плаќањата 
од точка 4 под 3 на оваа наредба. 

{^Корисниците на општествени средства можат 
да Мгаќаат со готови пари: 

1) лични доходи и други лични примања; 
2) зехМјоде1Ски производи откупени непосредно 

од индивидуални земјоделски производители; 
3) други набавки, услуги и издатоци, ако поеди-

нечната исплата не го преминува износот од 200 ди-
нари; 

4) аконтации на патни трошоци и дневници, ка-
ко и платни трошоци и дневници; 

5) други исплати па граѓани кои, во смисла на 
важечките прописи, не се должни да имаат жиро-
сметка. 

5. Готовите пари за исплатите од точка 4 на оваа 
наредба корисниците на општествени средства ги по-
дигаат ка ј надлежната Служба на општественото 
книговодство. 

6. Банките се должни секој ден, а најдоцна ид-
ниот работен ден, готовите пари примени во текот 
на денот да ги полагаат на својата жиро-сметка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, банките не се должни да ги полагаат примените 
готови пари по основ на уплати на штедни влогови, 
па уплати остварени при продажба на валути и 
девизи, како и на уплати во корист на жиро-сметки-
те на граѓани и др., што се водат на жиро-сметката 
на банката како средства по функција. 

По барање на банката старешината на надлеж-
ната Служба на општественото книговодство ќе ја 
утврди височината па благајничкиот максимум по-
себно за работењето на банката како корисник на 
општествени средства, а посебно за нејзините работи 
по функција. 

Ј 7. Корисниците на општествени средства од точ-
ка 1 став 2 на оваа наредба можат да вршат исплати 
во готови пари и од готовината во својата благајна 
што произлегува од дневниот пазар и од други при-
мања во готови пари, со тоа што се должни пресмет-
ка па тие исплати со надлежната Служба на општес-
твеното книговодство да извршат при првото наред-
но полагање на готови пари. 

8 Југословенската лотарија може да врши ис-
плати на згодитоци по извлечени* лозови и други 
потврди за учество во игра на среќа со средствата од 
дневниот пазар што ќе ги оствари со продажба на 
лозови и на тие потврди, со тоа што е должна да 
пззршл пресметка на тие исплати со надлежната 
Служба на општественото книговодство до дваесетти 
во месецот за изминатиот месец. 

9. На барање на трговските, индустриските и 
други работни организации што имаат разгранета 
мрежа на продавници надвор од местото во кое се 



Леток, 30 јуни 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

наоѓа нивното седиште, надлежната Служба на оп-
штественото книговодство може да одобри тие про-
давници од дневниот пазар да вршат исплата на 
личните доходи на работниците на продавницата, уп-
лата на данокот на промет на производи и плаќа-
ње на ситни трошоци неопходни за работата на про-
давницата, со тоа што се должни пресметка на тие 
исплати со надлежната Служба на општественото 
книговодство да извршат при првото наредно пола-
гање на готови пари. 

10. Технички упатства за извршување на оваа 
наредба дава генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за утврдување 
благајнички максимум и плаќање со готови пари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/67, 9/69, 50/69 и 
29/70). 

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 1-8521/1 
22 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

1 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на не-
утрален гас за /ѓунелски печки за 
термичка обработка на метали со 
неутрална атмосфера 10 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за филтрирање на жеш-

ки гасови од куполни печки за 
топење на леано железо 10 

— Уреди за пречистување на от-
падни води во галванизацијата 10 

84.19/2 

84 20/1 

84.21/1 

84.22/5Д 

328. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/63, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70. 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 
28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПКОВИ 

И ПРИБОР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА И 
МЕБЕЛ 

1. На увозот на производите од подолунаведени-
те тарифни броеви од Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи во производството 
на опкови и прибор за градежна столарија и мебел, 
наместо царинските стапки предвидени во Царинс-
ката тарифа односно во Решението за одредување 
на пониски царински стапки за увоз на стоките за 
кои е предвиден царински контингент („Службен 
лист на СФРЈ"; бр. 29/72), ќе се применуваат след-
ните царински стапки: 

84.43/1 
84.43/6 

84.43/11 

84.45/1а 

Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех. 
Полуавтоматски машини за паку-
вање и завиткување производи во 
пластични обвивки 10 
Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење и шаржирање за-
сили на ленти и конвеери 10 
Машини и апарати за исфрлува-
ње песок и пара и ел., за чистење 
метални предмети 
Ех. 
Уреди за песочење на одливки од 
коморен или тунелски тип 10 
Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
Специјални подвижни дигалки за 
регални складови — капацитет на 
дигање од 1 тона и височина на 
дигање над 10 m 
Машини за леење под притисок 
Машини за изработка на јадра: 
а) со вдувување и вкупување 
б) за школкести јадра 
в) друго 

Други конвертори, лонци за леење 
и др. 
Ех. 
— Полуавтоматски и автоматски 

ЛИНИР1 за континуиран процес 
за добивање одливки (изработ-
ка на калапи, уфрлување на 
јадра, склопување на калапи, 
леење, ладење и истресување на 
одливки) 

— Автоматски уреди за леење 
лесни метали во кокили 

«4.45/16-1 

84.45/1в-4 

10 
10 

10 
10 
10 

10 

10 
Воздушни чекани, ковачки маши-
ни, машини за заковување и авто-
мати за ковање 
Ех. 
— Автомати за ковање 10 
— Автоматски машини за закову-

вање 10 
Преси со механички погон 
Ех. 
— Трансфер преси за длабоко из-

влекување на елементи за гра-
дежна столарија во 8 до 12 че-
кори 

— Брзоходни штанц-автомати со 
можност за преодување на бро-
јот на удирите во минута 

— Автоматски колеиости преси за 
втиснување гравури 

Машини за па дно обликување 
Ех. 
— Машини за изработка на пру-

жив и за брави 

10 

10 

10 

10 
Автоматски хоризонтални ма-
шини за изработка на елементи 
за градежна столарија со лад-
но обликување 10 
Автоматски машини за свитку-
вање на цевки од тркалезен и 
квадратен пресек 10 
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84 io/ ls-6 

84 45/2а-4 

С I'/Zu-4 

84 45/2B-1 

84 4б/2в-4 

5145 /2В-5 

84 4 5 / 2 Д - 3 

84.45/2К 

84.45/2Л 

10 
10 

10 

84 48/1 Делови и прибор 
Ех 
Автоматски додавани на ленти во 
преса 

84 56/6 Машини за изработка на леарски 
калапи од пссок 
Ех 
Машини за изработка на леарски 
калапи од песок 10 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење и др. 
Ех 
— Автоматски мешалки за мешање 

и приготвување на леарски пе-
сок 10 

— Уреди за приготвување леарски 
песок 10 

85 11 /3 

Доуш машини за оораоотка со де- С^ОУ/̂ Ј. 
формација 
Ех 
Автоматски машини за исправу-
вање и отсекување челик пречник 
од 4 до 18 mm 10 
Автоматски стругово! со едно вре-
тено копираш и со програмско 
управување 
Ех 
— Автоматски етру тови со едно 

вретено и со програмско упра-
вување за обработка на пар-
чиња пречник над ЗОО mm 10 

— Автоматски стругови со едно 
вретено за изработка на делови 
од колани жица пречник до 
6 mm 10 

Дупчалки координантни, специјал-
ни и други 
Ех 
Координати*!!!! дупчалки 10 
Брусилка! за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна 
Ех 
Ерусилки за внатрешна обработка 10 
Специјални брусилки 
Ех 
Специјални автоматски бруси л ки 
за брусење на челата од одливкпте 
на фитинзи 10 
Други брусилки 
Ех 
— Копирни брусилки со паптограф 10 
— БрусилкР! за фино — декоратив-

но брусење 10 
Гл од алки копираш, специјални и 
други 
Ех. 
Специјални глодалки за обработка 
на клучеви за цилиндерот на брава 10 
Машини за лепување и полирање 
Ех 
Специјални комбинирани машини 
за полирање на елементи за граде-
жна столарија 10 

Други машини за обработка со 
симнување на етру ганки 
Ех. 
— Полуавтоматски и автоматски 

машини за режење внатрешни 
и надворешни нгвол на цевки 
спој ници (фитинзи) 

— Електроерозиони дупчалки 

други машини и механички спра-
ви 
Ех. 
— Уреди за континуирано поцин-

кување на елементи за граде-
жна стслариза 10 

— Автоматски линии за блокира-
ње на алуминиумон опкови за 
градежна столарија 10 

— Уреди за испитување на цевни 
спој ници (фитинзи) на водопро-
пустливост 10 

— Автоматски уреди за о д л е т у -
вање па елементи за градежна 
столарија 10 

— Уреди за ултразвучно одмасгу-
вање на метални предмети 10 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојува-
вање 
Ех 
Автоматска апарати за тапо зава-
рување на елементи за градежна 
столари] а со уреди за додавање де-
лови за заварување (со вибрацио-
ни додавачи) 10 
Машини и апарати за испитување 
на метали 10 
Инструменти и апарати за физички 
и хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за хемиска квантитатив-
на анализа на леано железо (спек-
трометри) 10 

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ 

Бр. 3-5027/2 
6 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

90.22/1 

90 25 

829. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување на царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/07, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 
28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА МИ-

НЕРАЛНИ ВОДИ 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифична опрема што се користи во експлоатаци-
јата на минерални води, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки за- увоз на стоките за кои е предвиден царин-
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ски контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Н а и м е н у в а њ е стапка 

1 2 3 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех 
Подводни центрифугални пумпи 
изработени од не'рѓосувачки челик 10 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Суви компресори за јаглен диок-
сид (СО*) 10 

84.17/1в Машини и уреди за стерилизација 
и пастеризација 
Ех. 
— Уреди за стерилизација на ми-

нереални води и безалкохолни 
пијачки 10 

— Уреди за истовремена пастери-
зација и ладење на безалко-
холни пијачки 10 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди од не'рѓосувачки челик 

за стерилно филтрирање на 
течности 10 

— Уреди за пречистување на вода 
за производство на безалкохол-
ни пијачки 10 

84.19/3 Машини за миење, чистење и су-
шење на шишиња 10 

84.19/4 Машини за затворање и етикети-
рање 
Ех. 
Машини за затворање и етикети-
рање на шишиња 10 

84.19/5 Апарати за газирање на пијачки 10 
84.19/6 Машини за пакување и затворање 

течности во пластични обвивки 10 
84.19/8 Машини за дозирање и пакување 

Ех. 
Уреди за автоматско дозирање 
компоненти во производството на 
безалкохолни шијачки 10 

8119/9 Други машини и апарати 
Ех* 
— Машини за полнење шишиња 10 
— Автоматски уреди за миење 

пластични сандаци 10 
84.22/5д Други машини и апарати за дига-

ње, манипулирање, натовар или 
истовар и ел, 
Ех. 
— Транспортери со магнетна лен-

та за непрекинато додавање 
крунски затворани на машини-
те, за затворање шишиња 10 

— Членести транспортери изоабо-
тени од не'рѓосувачки челик за 
транспорт на шишиња, во про-
цесот на миење и полнење на 
шишињата 10 

— Механички и пнеуматски ур^ди 
за вадење празни шишиња и за 
ставање полни шишиња во пла-
стични сандаци 10 

— Автоматски уреди за слагање 
стоки на палети 10 

— Автоматски уреди за симнување 
на стоки од палети* 10 

10 

10 

10 

10 

84.59/21 Други машини и механички спра-
ви што не спаѓаат ниту во еден та-
рифен број од глава 84 
Ех. 
— Уреди за хомогенизација на 

безалкохолни пијачки со распр-
ашување со помош на висок 
притисок 

— Машини за изработка на плас-
тични ќесиња за пакување на 
безалкохолни пијачки 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
— Командни табли за управува-

ње со уреди во процесот на ми-
ење и полнење на шишиња со 
минерална вода 

— Командни уреди за подводни 
пумпи 

Забелешка: Пониска царинска 
стапка ќе се примени само кога 
командните табли односно команд-
и т е уреди, предвидени со овој та-
рифен став, се увезуваат во рам-
ките на испорака на комплетни 
уреди што се користат во процесот 
на миење и полнење на шишиња 
со минерална вода односно на под-
водни пумпи, без оглед дали тие 
се увезуваат заедно (истовремено) 
со тие уреди односно пумпи или 
посебно 

90.16/6 Други инструменти и апарати 
Ех. 1 

Уреди за оптичка контрола на ши-
шиња во процесот на полнењето на 
шишињата 

90.26/2аиб Други справи за мерење на пот-
рошувачката или на производ-
ството на гасови, течности и елек-
трицитет; калкбрирачки справи за 
нив 
Ех. 
Мерачи на производството и на 
потрошувачката на минерални 
води и на јаглен-диоксид во про-
цесот на производството на мине-
рални води 

90.27/2 Сите бројачи на производството, 
на вртењата и слични, со регула-
ција 
Ех 
Бројачи на шишиња и на плас-
тични сандаци во експлоатацијата 
на минерални води 

10 

10 

10 
90 28 Електрични и електронски инстру-

менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех 
Уреди за електронска контрола на 
шишиња во процесот на полнење-
то на шишињата 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот па објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 3—5029/2 
8 хмај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, -

Јанко Смоле, е. р. 
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330. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 
28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАШИНИ 

АЛАТКИ 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифична опрема што се користи во производството 
на машини алатки, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки за увоз на стоките за кои е предвиден царински 
контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе 
се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

1 2 3 

84.11/2 

84.20/1 

84.43/3а 

84.43/5 
84.43/6 

84.43/11 

84.45/1в-1 

84.45/1в-3 

84.45/2а-4 

Компресори 
Ех. 
Компресори капацитет над 30 куб-
ни метра воздух во минута 10 
Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење и шаржирање за-
сили на ленти и конвеери 10 
Вертикални машини за контину-
ирано леење 10 
Машини за калапирање 10 
Машини за изработка на јадра: 
а) со вдувување и впукување 10 
б) за школкести јадра 10 
в) друго 10 
Други конвертори, лонци за леење 
и ел. 
Ех. 
Полуавтоматски и автоматски ли-
нии за континуиран процес на до-
бивање одливки (изработка на ка-
лапи, уфрлување на јадра, скло-
пување на калапи, леење, ладење 
и истресување на одливки) 10 
Машини за свиткување, рамнење 
и отсекување лим 
Ех 
Машини за копирано сечење на ли-
мови 10 
Машини за обработка на профи-
лиран материјал 10 
Стругови автоматски со едно вре-
тено, копирни и со програмско уп-
равување 
Ех. 
— Автоматски стругови со едно 

вретено и со програмско упра-
вување, за обработка на парчи-
ња пречник над ЗОО mm 10 

— Стругови со нумеричко управу-
вање со растојание на шилците 
над 700 mm 10 

84.45/2а-5 Други стругови 
Ех. 
Челни стругови за стружење пред-
мети пречник над ЗОО mm 10 

84.45/26-1 Вертикални дупчалки (трпезни и 
столбни) 
Ех. 
Вертикални дупчалки со програ-
мирано управување 10 

84.45/26-2 Хоризонтални дупчалки до 160 mm 
пречник на вратилото 
Ех. 
Хоризонтални дупчалки до 160 mm 
пречник на вратилото со програ-
мирано управување 10 

84.45/26-3 Радијални дупчалки 
Ех. 
Радиј алии дупна лки пречник на 
дупчење над 63 mm 10 

84.45/26-4 Дупнал ки координантни, специјал-
ни и други 
Ех. 
Координантни дупчалки 10 

84.45/2в-1 Брусилки за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна 
Ех. 
— Брусилки за кружна обработка, 

надворешна, растојание на шил-
, ците од 3000 mm и повеќе 10 

— Брусилки за внатрешно бру-
сење 10 

84.45/2в-2 Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
— Брусилки за рамно брусење со 

вертикална оска на точилото 
(карусел брусилки) 10 

— Брусилки за рамно брусење со 
маса големина 1000 х 2500 mm 10 

— Портални брусилки за рамно 
брусење 10 

84.45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
Специјални брусилки за внатреш-
но брусење работни вретена на 
ал атни машини 10 

84.45/2в-5 Други брусилки 
Ех. 
— Машини за обработка на груби 

одливки 10 
— Машини за хонување дупки 

должина над ЗОО mm 10 
— Брусилки за брусење гнезда за 

шилци 10 
84.45/2г Острилки 

Ех. 
— Острилки за спирални бургии 10 
— Автоматски острошки за гледа-

ла и глави за глодање 10 
— Автоматски острилки за круж-

ни пили 10 
84.45/2д-1 Глодалки вертикални, хоризон-

тални и универзални 
Ех. 
Универзални алатни глодалки со 
наклонска вртлива маса 10 

84.45/2д-2 Глодалки портални и со програм-
ско управување 
Ех. 
— Портални глодалки со проод 

широчина над 1000 mm, со про-
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грамско управување и без про-
грамско управување 10 

— Автоматски глодалки со про-
грамско управување за жлебови 10 

84.45/2д-3 Глодалки копирни, специјални и 
Други 
Ех. 
Копирни глодалки со копирна гла-
ва и со две или повеќе работни 
глави 10 

84.45/2Ѓ-1 Краткоходни и долгоходни рен-
далки > 
Ех 
Долгоходни рендалки со хидра-
уличен погон 10 

84.45/2Ѓ-2 Вертикални рендалки, специјални 
и провлекувачки " 10 

84.45/2е-2 Пили циркуларни и специјални 
Ех. 
Циркуларни пили со пречник на 
листот на пилата над 400 mm 10 

84.45/2и Машини за изработка на озабеии 
елементи 10 

84.45/2к Машини за лепирање и полирање 
Ех. 
Машини за лепирање 10 

84.45/2л Други машини за обработка со 
симнување на струганки 
Ех. 
— Машини за оспособување спи-

рални и навој ни бургии за 
полуавтоматски и автоматски 
машини, за режење внатрешни 
и надворешни навои на цевни 
СПОЈ ници - 10 

— Полуавтоматски и автоматски 
машини за режење внатрешни 
и надворешни навои на цевни 
спој ници 10 

84.48/1 Делови и прибор 
Ех. 
Специјални елементи за составу-
вање стезни прибори за алатни ма-
шини 10 

90.16/3 Инструменти и апарати за разни 
проектирана на профили и за ме-
рење на профили 10 

90 16/6 Други инструменти и машини 
Ех. 
— Специјални инструменти за оцр-

тување и контрола на геометри-
јата на одливки 10 

— Уреди за урамнотежување — 
балансирање на оски, запчани-
ци и ел. 10 

— Машини за испробување запча-
ници 10 , 

90.22/1 Машини и апарати за испитување 
метали 10 

90.25 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за хемиска квантитативна 
анализа на леано железо (спек-

^ трометри) 10 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-

верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех 
— Уреди за контрола и управува-

ње со работата на тунелски 
печки за термичка обработка 
на метали со неутрална атмос-
фера 10 

— Инструменти за испитување ра-
п а в о с т на површини 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-6692/1 
19 ма] 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

331. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 15/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 28/72), 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПРЕЈ-
ВЕНТИЛИ 

1. На увозот на производите од подолунаведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифична опрема што се користи во производството 
на спреј-вентили, наместо царинските стапки пред-
видени во Царинската тарифа односно во Решението 
за одредување на пониски царински стапки за увоз 
на стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се при-
менуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

82.05/1д Алати за извлекување (прачки, цевки 
и др.), подразбирајќи и алати (матри-
ци-патрици) за истискување метали 
на ладно 
Ех. 
Изменливи алати за обликување (из-
влекување, свиткување и отсекување) 
на металниот дел на капак за спреј-
вентили 

84 19/9 Други машини и апарати за полнење 
шишиња 
Ех. 
Апарати за полнење на аеросол ши-
шиња 

84.59/2к Други машини и механички справи, 
кои не спаѓаат ниту во еден тарифен 
број од глава 84 
Ех. 
— Автоматски машини за монтажа на 

капакот за спреј-вентили 

10 

10 

10 
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— Автоматски машини за монтажа на 
спреј-вентили (спојување на капа-
кот со пластичното црево) 10 

— Автоматски машини за монтирање 
дизни на копче (тастер) на распрс-
кувач за спреј-вентили 10 

— Автоматски машини за бојосување 
и лакирање на метални делови на 
капак 10 

— Автоматски преси со програмирана 
работа за изработка на пластични 
делови за спреј-вентили со шпри-
цање 10 

Други калапи 
Ех. 
Калапи за изработка на пластични 
делови за спреј-вентили 10 

84.60/2 

90.12/2 

90.16/4 

90.16/6 

90.22/1 

Други оптички микро скопи 
Ех. 
Специјални микроскопи за проверу-
вање на димензиите на деловите на 
спреј-вентили, со можност за помес-
тување на микрометарската скала 10 

Планиметри, микрометри и сл. 
Ех. 
— Пнеуматски микрометри за контро-

ла на отворот на лизната на коп-
чето на спреј-вентилите 10 

— Микрометри со статив за контрола 
на алатот 10 

Други инструменти и машини 
Ех. 
Калибрарници за проверување на ди-
мензиите на деловите на спреј-вен -
тилите 10 
Машини и апарати за испитување ме-
тали 10 

на јаглен, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки за увоз 
на стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

1 2 3 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Бр. 3-3496/2 
24 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

332. 

Брз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 
28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУ-
ДАРСТВОТО И ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН 

1. На увозот на производите од подолунаведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за рударството и за преработка 

82.05/2а-1 Изменлив алат за електрични и 
пнеуматски дупчалки од метални 
карбиди, за дупчење и сондажа во 
рударството 10 

82.05/За-1 Изменлив алат за електрични и' 
пнеуматски дупчалки од дијамант 
англохмериран или не за дупчење 
и сондажа во рударството 10 

84.01/4 Други котли 
Ех. 
Котли за производство на водена 
пара за сушење и гасификација 10 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори под притисок со пос-
тројка за кондензација и со при-
паѓачки уреди (пречистувачи. ла-
дилници, сушилници, подгревани 
и др.), што се функционално вр-
зани со генератор за производство 
на гас 10 

84.10/1 Пумпи за течности со наизменично 
прскање, клипни 
Ех. 
— Подводни клипни пумпи, за 

рудниците на јаглен 10 
— Пумпи за хидраулика со погон-

ски агрегат и со агрегат за раз-
мена на течности, со филтери 
под притисок и со компресор 10 

— Рециркулациони пумпи за до-
водна и одводна вода во гаси-
фикацијата 10 

84.10/2 Ротациони пумпи за течности 
ЕХ. 
Рециркулациони пумпи за доводна 
и одводна вода во гасификацијата 10 

84.10/3 Центрифугални пумпи за течности 
Ех. 
Центрифугални пумпи за рудни-
ците на јаглен 10 

84.10/7 Други пумпи за течност 
Ех. 
Противпожарни пумпи за рудар-
ството 10 

84.11/16 Воздушни вакуум-пумпи 
Ех. 
Уреди за отплинување на маслен 
слој и на придружни карпи во „Ѕ" 
изработка 10 

84.11/2 Компресори воздушни 
Ех. 
— Стабилни компресори над 2.000 

m3/h, за притисок од 7 atm за 
рудниците на јаглен 10 

— Компресори за притисок над 600 
atm, со арматура за откопување 
на јаглен 10 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Рударски и јамски вентил атори, во 
„Ѕ" изработка 10 
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84.14/4в Други индустриски печки 
Ех. 
Швелна печка за производство на 
парчест и ситен полукокс 

84.17/1г Машини и уреди за перење и су-
шење 
Ех 
Уреди за досушување на јаглен и 
за одвод на отпадна пара од бун-
керот 

84 17/1д Машини и уреди за разладување 
на материјал 
Ех. 
Разладни кули за вода во гаеифи-
кација и во швеларници 

84.17/1ѕ Други машини и уреди за обработ-
ка на материјали со менување на 
температурата 
Ех. 
— Уред за дестилација на јаглен 
— Уред за отпл ику вање на напој-

на вода, за генератори 
— Уред за разлагање на воздухот 

— за производство на кислород 
— Уред за издвојување на тер, на 

феноли, на масло и на конден-
зирана вода од гас добиен во 
процесот на гасификација на 
јаглен 

— Уред за издвојување на сул-
фурдиоксид, на јаглендиоксид, 
на суров бензин и на други 
фракции од гас добиен во про-
цесот на гасификацијата на ја-

глен 
— Уред за ладење на гас и за 

кондензација на другите состој-
ки во гасот 

— Уред за сушење на полукокс во 
швеларници 

— Автоклави со сад за кондензат 
за сушење на јаглен со помош 
на водена пара 

84.17/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за опрашување на тран-

спортери и мостови, кои се со-
стојат од вентилатор за смеса 
на воздух и прав, од издвоју-
вани на прав кои можат да би-
дат сувомеханички или мокри 
пречистувач!! 

— Уреди за биолошко пречистува-
л е на феполни води 

— Уреди за филтрирање на отпад-
ни води при сушење на јаглен 

— Уреди за и с п л а з у в а њ е и пре-
чистување на запрашен гас кој 
се добива со гасификација на 
јаглен 

84.20/1 Баги и апарати за мерење и кон-
трола во производството (крански 
ваги, ваги на конвеери, за мерење 
на контенери и ваги за дозирање) 
Ех. 
— Шински автоматски ваги за ме-
рење на дојдовте количини јаглен 
— Дозатори за скипови 

84.21 /3 Други апарати за распрскување на 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Монитори за хидраулично напоју-
вање и откопување на јаглен со 
млаз вода 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

84.22/2а 

84 22/26 

84.22/4 

10 
10 

ДО 

84.22/1а Товарни лифтови 
Ех. 
Извозни машини за рудниците на 
јаглен (тапанест и коере-систем со 
едно или повеќе јажиња со садови 
за извезување — скипови и коше-
ви, придружувачки прибор за ко-
шеви и за скипови и сигурносни 
уреди па извозни постројки) 10 
Жичници товарни 
Ех 
Жичници за рудниците на јаглен 
(скилифтови) 10 
Жичници за луѓе 
Ех. 
Јамски жичници 10 
Машини и уреди за транспортира-
ње во ров 
Ех. 
— Оклопни греблести транспорте-

ри со еден, два или три синџири 1С 
— Членести транспортери со еден 

или два синџира 10 

84.22/5а Транспортери со гумена и челична 
лента врз база на движење на лен-
тата, со сопствен погон за транс-
портирање во рударството 10 

84.22/5в Дигалки и витли со опирање 
Ех. 
— И з в л е к у в а н а витли за рудни-

ците на јаглен 10 
— Уреди за поместување лента на 

површински копови на рудни-
ците на јаглен 10 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулирање, натовар и исто-
вао 
Ех. 
— Булдожери, скрепери, натовару-

вачи, турнодозери, сила над 160 
КЅ, за рудници 10 

— Специјални јамски ленти за 
превоз на луѓе 10 

— Уреди за истовар и натовар на 
вагонетки во кош на окно, на 
пнеуматски, електричен или хи-
драуличен погон 10 

— Јамски машини за натовар на 
јаглен и јаловина 10 

— Грајфери — натоварувачиЈна 
јаглен 10 

— Уред (цевен транспортер) со 
крацери за извлекување и тран-
спортирање на шлака во про-
цесот на добивање на гасот од 
јаглен (гасификација) 10 

84.23/4а Булдожери, багери, англдозери и 
и б слични машини 

Ех. 
— Багери со исправена крута ла-

жица зафатнина над 4 т 3 10 
Багери со скреперско-повлечна 
лажица (дреглајн), над 4 пѓ за-
фатнина 10 

— Багери ведричави 10 
— Багери ротациони 10 

84.23/7 Машини за длабинско дупчење 
Ех. 
Машини за истражувачки и рудар-
ски длабински дупчења 10 
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84.23/9 
84.23/12 

84.49/1 

84.56/3 

84.56/7 

84 59 2г 

84.59/2К 

85.01/1а 

85 01/3 

85.04/15 

85.05/1 

85.10/3 

85.11/3 

Машини за откоп во рударството 10 
Други машини за дупчење на руди 
Ех. 
Дупчалки ротационо-перкусиони, 
самоходне со пречник на дупчење 
над 9 цола и со можност за дуп-
чење под агол од 30° во однос на 
вертикалната линија 10 

Алат за рачна употреба на пнеу-
матски погон 
Ех. 
Преносни дупчалки 10 

Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ex. 
— Машини за издвојување (за чис-

тење) на јаглен од јаловина со 
вода и на тешки течности 10 

— Уреди за брикетирање на јаглен 10 
Други машини за дробење 
Ех. 
Дробилки на јаглен 10 

Машини и справи за градење и 
одржување на железнички пруги 
Ex. 
Машини и уреди за поставување и 
одржување на колосеци на повр-
шинските копови на рудниците на 
јаглен 10 

Други машини и механички спра-
ви што не спаѓаат ниту во еден та-
рифен број на глава 84 
Ех 
— Истресувачи (випери) 10 
— Хидраулична подграда за руд-

ници 10 
— Експанзиони, таложни, собирни 

и други резервоари за издвоју-
вање на тер, јаглен и на конден-
зирана вода од гас добиен од 
јаглен 10 

ГенераЛри и мотори 
Ех 
Електромотор*! од низок и висок на-
пон во „Ѕ" изработка 10 
Исправувани и исправувач^ апа-
рати 
Ех. 
Исправувачки станици за полнење 
на акумулатора«! батерии, за аку-
мулаторон локомотиви 10 

Други оловни акумулатори (кисе-
л и ч к и ) 
Ех. 
Акумулатори за јамски локомоти-
ви во „Ѕ ' изработка 10 

Рачни алати со вграден електри-
чен мотор за дупчење 
Ех 
Преносни електрични дупчалки 
Рударски и слични ламби со аку-
мулатори 
Ех 
Рударски електрични светили и во 
„Ѕ" изработка 
Ечектричии машини и апарати за 
заварување, летување и спо (ување 
Ех 
Апарати за спојување (вулканизи-
ра*^) на транспортни гумени ленти 

10 

10 

10 

85.13/1 и 2 Телефонски централи и телефон-
ски апарати 
Ех. 
Јамски телефони и телефонски 
централи во „Ѕ" изработка 

83 15/Зд Радиотелефонски приемници и 
предаватели 
Ех. 
Радиоприемници и предаватели за 
телекомуницираЈве во рудниците 
па јаглен (безжични дојаваш апа-
рати) 

85 17/1 Електрични апарати за звучна сиг-
нализација 
Ех. 
За рудниците па јаглен 

85 17/2 Електрични апарати за визуелна 
сигнализација 
Ех. 
З а руднР1ците н а ј а г л е н 

85 17/3 ч Електрични апарати за комбини-
рана звучно-визуелна сигнализа-
ција 
Ех. 
За рудниците на јаглен 

85.19/1 Автоматски регулатори на напон и 
струја 
Ех 
Мрежни коитролпици на низок и 
висок напон, расветни PI кабелски 
контрол пици во „Ѕ" изработка 

85 19/4 Расклопил апарати, од низок и ви-
сок напон 
Ех. 
Заштитни расклопил апарати и 
разводни уреди, од низок и висок 
напон во „Ѕ" изработка 

85 19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, разводни и сигнал-
ни табли, пултови и ел.) 
Ех. 
— Уреди и опрема за диспечерски 

станици (командни и сигнални 
табли) 

— Командни ормани за хидраулич-
ни пумпи во процесот на доби-
вање на гас од Јаглен (гасифи-
кација) 

85 19/6 Заштитни уреди за постројки од 
висок и низок напон (осигурувачи, 
одводници на пренапон, релеи, пре-
кину вани и др.) 
Ех. 
— Заштитни расклопиш апарати и 

разводни уреди од ни!£к и ви-
сок напон во „Ѕ" израЛкгка 

8519/10 Друго 
Ех 
Спојници за спојување на кабли од 
низок и висок напон во „Ѕ" изра-
ботка 

85.23/2 Кабли за пренос на сила 
Ех. 

* Специјални високонапонски кабли 
за откопни машини и кабли за ме-
т а н о н јами 

85.23/3 Кабли за телекомуникација 
Ех. 
Телефонски кабли за рудниците на 
јаглен 

85 23/7 Други изолирани електрични спро-
вод ници 
Ex. 
Сигнални кабли за рудниците на 
јаглен 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1* 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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06.02/1 Акумулаторски електрични локо- 90 26 /2а 
мотиви 
Ех. 
Акумул а-горски локомотиви во ,,Ѕ' 
изработка 

86.02/3 Електрични локомотиви со напоју-
вање од еден систем 90.28 
Ех 
Електрични (тролеј) локомотиви на 
површински копови за превоз на 
ја!лен и јаловина во „Ѕ" изработка 

86.02/4 Електрични локомотиви со напоју-
вање од повеќе системи 
Ех. 
Комбинирани локомотиви (акуму-
латорон и тролеј), за превоз во 
рудници 

86.02/5 Други локомотиви и маневарки 
Ех. 

^ Локомотиви на компримиран воз-
дух 

86.03/3 Дизел механички локомотиви 
Ех. 
Дизел локомотиви во „Ѕ" изработка 

86.03/5 Други шински локомотиви 
Ех. 
Локомотиви на компримиран воз-
дух 

86.06/2 Железнички вагони — дигалки 
Ех. 
Вагон-дигалка за поместување ко-
лосеци на површински копови на 
рудниците на јаглен, за колосек до 
0,90 m 

86.07/IB Вагони со вградени истоварни уре-
ди — пнеуматски, хидраулични и 
други 
Ех. 
Специјални вагони превртувани за-
фатнина над 40 т 3 

86.07/13 Вагонети и јамски колички 
87.02/Зв-к Камиони, кипери и дампери 

Ех. 
Камиони, кипери над 30 t носивост 

87.02/Зѓ Други моторни возила за пренос на 
материјал 
Ех. 
Јамски камионети со подвижно дно 
(shulete саг) 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
или на други променливост на 
течности или гасови, или за авто-
матска контрола на температурата 
Ех. 
— Контролнион на вентилацијата 

на брзината на струењето на 
воздухот во јамски ходници или 
во ветрето цевки во „Ѕ" изра-
ботка 10 

— Инструменти за мерење на јам-
ските притисоци и горските 
удари 10 

90.25 Инструменти за физички и хемис-
ки анализи 
Ех. 
— Инструменти за контрола на 

јамски гасови 10 
Инструменти за испитување на 
физичкомеханичките особини на 
јаглен и на придружнички 
карпи 10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

Други справи за мерење на потро-
шувачката или на производството 
на гасови 
Ех. ' 
Уред за прием и предавање на Fac, 
со гасни бројачи 10 
Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
— Мрежни контролници од низок 

и висок напон, расветни и ка-
белски контролници во „Ѕ" из-
работка 10 

— Геофони (апарати за регистри-
рање на звук) 10 

— Инструменти за мерење на јам-
ски притисоци, на горски удари 10 

— Контрол ници на вентилацијата 
на брзината на струењето на 
воздухот во јамски ходници или 
во ветрени цевки во ,.Ѕ" изра-
ботка 10 

— Автомати за контрола на гуме-
на лента на транспортер во .,Ѕ" 
изработка 10 

— Командни и контролни ормани 
за хидраулични пумпи во про-
цесот на добивање на гас од ја-
глен (гасификација) 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-8153/1 
16 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

333. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, а по претходно прибавеното 
мислење од Сојузната стопанска комора, сојузниот 
секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72 и 31/72) во точка 2 одредба под 2 
Стоки за широка потрошувачка, под редниот број 
3 во колона 4 бројот: „30.000" се заменува со бројот: 
„38.000". 

По редниот број 7 се додава нов реден број 8, 
кој гласи: 

„8 02 01/16 Месо јунешко 
02.01/IB Месо биволско 
02.01/1г Месо говедско, друго 

Вкупно месо јунешко, бивол-
ско и друго говедско месо 5.000 тона". 
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2. Во точка 5 зборовите: „6 и 7" се заменуваат 
со зборовите: „6, 7 и 8". 

3 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ \ 

П бр 11013 
23 јуни 1972 година 

Белград 

Заменик-сојузен^ секретар 
за надворешна трговија, 

Димитар Бојковски, е. р. 

331. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЕМАЈЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на емајли: 
— Одредување на отпорноста спре-

ма врел раствор на натриумхидроксид JUS С.Т8.504 
— Одредување на отпорноста спре-

ма врели раствори на средства за пе-
рење (детергенти) — — — — — JUS С.Т8.508 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на оза решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 ноември 1972 година. 

Бр 25-1896/1 
19 мај 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

335. 

Врз основа на Член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ 
СПОЈКИ И ПРИКЛУЧОЦИ СО ВСЕЧЕН ПРСТЕН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Цевни спојки и приклучоци со 
воочен прстен: 

— Општи одредби — — — — - JUS М.В6.700 
— Упатство за монтажа — — — JUS М.В6.701 

2) Диспозиција, состав и главни 
мерки на СПОЈ ките и приклучоците: 

— Цевен приклучок — — — JUS М.В6.702 
— Цевна спојка — — — — — JUS М.Вб^ОЗ 
— Цевен провод низ преграда — JUS М.В6 704 
— Коленеста спојка — — — — JUS М В6 705 
— Колеиест провод низ преграда JUS МВ6.706 
— Трикрака цевна спојка — JUS М В6.707 
— Пригодлив цевен приклучок — JUS М В6.709 

Двостран пригодлив цевен при-
клучок — — — — — — — - - JUS М.В6.710 

— Тоистран пригодлив цевен при-
клучок — - — — — — — — JUS М Бб 711 

— Четирикрака цевна спојка ~ JUS М.В6 712 
— Цевен провод непропустлив© 

заварен за преграда — — — — — JUS М.В6.714 
— Спојка со цевна наставка за 

приварување — — — — — — JUS МВ6.715 
3) Облик и мерки на составните 

делови на С П О Ј К И и приклучоци: 
— Всечен прстен за С П О Ј К И и 

приклучоци. Главни мери — — — JUS М.В6.716 
— Преградна цевна наставка за 

спојки — — — — — — — — JUS М В6 717 
— Колено за спојки — — — — JUS М.В6.718 
— Цевна наставка за привару-вање, за спојки — — — — — — JUS М.В6.719 
— Вовртна цевна наставка за 

приклучоци — — — — — — — JUS МВ6.720 
— Цевна наставка за спојки — JUS М Бб 721 
— Преградио колено за спојки — JUS МВ6.722 
— Трикрак чатал за спојки — — JUS М.В6.723 
— Четирикрак чатал за спојки — JUS М В6 725 
— Цевна наставка за пригодлив 

приклучок — — — — — — — JUS М Бб 727 
— Двострана цевна наставка за 

пригодлив приклучок — — — — JUS М.В6.728 
— Шуплив виЈак за пригодлив 

приклучок — — — — — — — JUS МВ6.729 
— Наставка на шуплив вијак за 

пригодлив приклучок — — —• — JUS М.В6.730 
— Цевна наставка за непропуст-

ливо заварување за преграда — — JUS М.В6 731 
— Купест чеп за спојки — — — JUS М.В6 732 
— Чеп со навој за цевни спојки JUS М.В 1.861 
— Преклопни навртки од фина 

класа на изработка за цеѕпи спојки — JUS МВ1.862 
— Ниски шестострани навртки од 

фина класа на изработка за цевни 
спојки — — — — — — — — JUS М.В1.863 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 ноември 1972 година. 

Бр. 14-1897/1 
19 мај 1972 година 

Белград 

Директор 
' на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р* 
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336. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за Југословенските стандарди (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ И ХЕМИКА-

ЛИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на води: 
— Одредување на масло и масти 

(метода со алуминиумсулфат) — — 
— Одредување на масло (метода 

со помош на спектрофотометар) — 
Испитување на хемикалии за об-

работка на води: 
— Натриумалуминат — — — 
— Железо (III) хлорид — — — 
— Активен јаглен — — — — 
— Хлор — — — — — — — 
— Натриумхипохлорит — — — 
— Железо (II) сулфат — — — 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

• решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 ноември 1972 година. 

Бр. 25-1898/1 
19 мај 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
ноември 1972 година. 

Бр 07-1899/1 
19 маЈ 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

338. 

О Б Ј А В А 

JUS H.Z1.150 

JUS H.Z1.151 

JUS H.Z1.301 
JUS H.Z1.302 
JUS H.Z1.303 
JUS H.Z1.304 
JUS H.Z1.305 
JUS H.Z1.306 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ОТПОВИК НА 

СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК 

Врз основа на член 37 став 1 точка 4 од Зако-
нот за избор на сојузни пратеници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија го 

О Б Ј А В У В А 
РЕЗУЛТАТОТ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ОТПОВИК НА 
СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК д-р ЃОРГЕ МИОШКУ ВО 

ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 95 — ПАНЧЕВО 

1. Гласањето за отповик на сојузниот пратеник 
д-р Горѓе Миошку, од Алибунар, член на Социјал-
но-здравствениот собор на Сојузната скупштина, 
распишано со Решението на Сојузната изборна ко-
мисија бр. 24 од 16 мај 1972 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/72), е извршено на 15 јуни 1972 
година на седниците на телата што одлучуваат за 
отповик во општините Алибунар, Ковачица и Опо-
во. Поради недостиг на кворум, гласањето не е из-
вршено на седницата на телото што одлучува за 
отповикот во општината Панчево. 

2. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 95 — Пан-
чево го утврди следниот резултат на гласањето за 
отповик, и тоа: 

337. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МИРУ-

ДИН И ЗАЧИНИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на мирудин и зачини: 
— Одредување на количината на 

вода (метода со толуен) — — — — JUS Е.В3.503 
— Одредување на пепел нерас-

творлив во вода — — — — — — 
— Одредување на екстракт рас-

творлив во студена вода — — — — 
— Одредување на екстракт рас-

творлив во алкохол 
— Одредување на пепел нерас-

творлив во киселина 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

JUS Е.В3.504 

JUS Е ВЗ.505 

— — — — JUS Е.В3.506 

— — — JUS E.B3.507 

Во општината Алибунар: 
вкупен број членови на телото што 
одлучува за отповикот — — — — 
вкупно гласале — — — — — 
од тоа гласале: 
за отповик — — — — — — 
против отповик — — — — — 
неважни гласачки ливчиња — — 

Во општината Ковачица: 
вкупен број членови на телото што 
одлучува за отповикот — — — — 
вкупно гласале — — — — — 
од тоа гласале: 
за отповик — — — — — — 
против отповик — — — — — 
неважни гласачки ливчиња — — 

Во општината Опово: 
вкупен број членови на телото што 
одлучува за отповикот — — — — 
вкупно гласале — — — — — 
од тоа гласале: 
за отповик — — — — — — 
против отповик — — — — — 
неважни гласачки ливчиња — — 

Во општината Панчево: 

99 
81 

34 
46 

1 

93 
68 

53 
9 
6 

77 
56 

44 
7 
5 
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Телото што одлучува за отповикот на пратени-
кот има вкупно 217 членови (137 одборници и 80 де-
легати) На седницата присуствуваа 100 членови (71 
одборник и 29 делегати), па, поради недоаѓање на 
повеќето избрани делегати, гласањето не можеше 
да се изврши, 

3. Бидејќи за отповик на пратеник во некој од 
соборите на работните заедници на Сојузната скуп-
штина е потребно мнозинство гласови на сите чле-
нови на телото* што одлучува за отповик во секоја 
од општините од подрачјето на изборната единица, 
а такво мнозинство не е постигнато во општината 
Алибунар Општинската изборна комисија за избор 
на сојузни пратеници за Изборната единица 95 — 
Панчево, врз основа на член 26 став 2 од Законот 
за избор на сојузни пратеници, утврди дека сојуз-
ниот пратеник д-р Горѓе Миошку, од Алибунар, 
член на СоциЈално-здравствениот собор на Сојузна-
та скупштина, не е отповикан. 

Бр 27 
19 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
4 Секретар, Претседател, 

Бошко Кецман, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
313. Закон за ратификација на Конвенција-

та за сузбивање на незаконити акти про-
тив безбедноста на цивилното воздухо-
пловство — — — — — — — — 625 

314. Закон за ратификација на Конвенција-
та за сузбивање на незаконито грабување 
на воздухоплови — — — — — — 631 

315. Закон за ратификација на Договорот по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Сојузна Република 

. Германија за правна помош во кривични 
работи — — — — — — — — — 636 

316. Закон за оданочување на производи и ус-
луги во прометот — — — — — — 640 

317. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Службата на општественото книго-
водство — — — — — — — — — _ 654 

318. Одлука за доделување средства на Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство од ре-
зервниот фонд на федерацијата за нами-
рување на трошоците настанати во врска 
со преземањето на превентивните мерки 
за спречување на појавата на лигавката и 
шалот — — — — — — — — — 655 

319. Одлука за прогласување на Неговото Цар-
ско Величество Царот на Етиопија Хаиле 
Селасие Првиот за почесен граѓанин на 
СФРЈ — _ 655 

320. Деловник на Сојузниот извршен совет 655 
321. Одлука за измена и допрлнение на Од-

луката за определување на стоките на кои 
при увозот се плаќа посебна такса — — 669 

Страна 
322. Одлука за измена на Одлуката за опре-

делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 669 

323. Одлука за утврдување на износот на 
девизи за плаќање на увозот на резервни 
делови за одредени организации на здру-
жениот труд — — _ _ _ _ — 670 

324. Одлука за утврдување на дополнителен 
износ на глобалната девизна квота на од-
редени организации на здружениот труд 
за 1972 година — — — — — — — 670 

ѕ325. Правилник за измена на Правилникот за 
квалитетот на млекото и производите од 
млеко, сирилата и млекарските култури, 
сладоледот и прашокот за сладолед, 
јЅјцата и производите од јајца — — — 671 

326. Правилник за начинот на плаќање на со-
јузни административни такси и за емити-
рање и употреба на конзуларни таксени 
марки — — — — — — — — — 671 

/327^/ Наредба за утврдување на благајнички 
' максимум и за плаќање со готови пари — 672 
328. Решение за одредување на пониски ца-

рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во производството на оп-
кови и прибор за градежна столарија и 
мебел — — — — — — — — — 673 

329. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во експлоатацијата на 
минерални води — — — — — — — 674 

330. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во производството на ма-
шини алатки — — — — — — — 676 

331. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во производството на 
спреј-вентили — — — — — — — 677 

332. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за 
рударството и за преработка на јаглен 673 

333. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти за у-
воз на стоки во 1972 година — — — — 681 

334. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на емај ли — 682 

335. Решение за југословенските стандарди 
за цевни спојки и приклучоци со всечен 
прстен — — — — — — — — — 682 

336. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на води и хе-
микалии за обработка на води — — — 683 

337. Решение за југословенските стандарди за 
мирудин и зачини — — — — — — 683 

338. Објава на Сојузната изборна комисија за 
резултатот на гласањето за отповик на 
сојузен пратеник — — — — — — 683 

Меѓународни договори — — — — — — 377 

Издавач: Новинска установа „Службен лист ва СФРЈ-. Белград. Јована Ристика I. Пот*. ф а х 226» 
— Директор и главев и одговорев уредине Исо Бару« Улила Јована Ристика бр. 1 — 

Печати Београдски графички »авод« Белград, Булевар војвода Мишима бр. i t 


