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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА И НЕКОИ ДРУГИ АКТИ ИЗВРШЕНИ ВО ВОЗДУХОПЛОВИ 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за кривичните дела и 
некои други акти извршени во воздухоплови, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 22 октомври 1970 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор од 22 октомври 1970 година. 

ПР бр. 940 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА И НЕКОИ ДРУ-
ГИ АКТИ ИЗВРШЕНИ ВО ВОЗДУХОПЛОВИ 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за кривичните дела и некои други акти извршени 

во воздухоплови, што е потпишана во Токио на 14 септември 1963 година во оригинал 
на англиски, француски и шпански јазик. 

Член 2 
Текстот на Конвенцијата за кривичните дела и некои други акти извршени во 

воздухоплови, на француски јазик и во превод гласи: 

C O N V E N T I O N К О Н В Е Н Ц И Ј А 
RELATIVE AUX INFRACTIONS ET A CERTAINS ЗА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА И НЕКОИ ДРУГИ АКТИ 

AUTRES ACTES SURVENANT А BORD DES ИЗВРШЕНИ ВО ВОЗДУХОПЛОВИ 
AERONEFS 

Les Etats Parties à la présente Convention sont Државните учеснички на оваа Конвенција се до-
convenues des dispositions suivantes: говорила за следните одредби: 

T i t r e I e r Г л а в а 1 
Champ d'application de la Convention Подрачје на примената на Конвенцијата 

Article 1er Член 1 
1. La présente Convention s'applique: 1. Оваа конвенција се применува: 
а) aux infractions aux lois pénales; а) врз кривичните дела предвидени со кривич-

ните закони; 
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b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, 
peuvent compromettre ou compromettent la sécurité 
de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou 
compromettent le bon ordre et la discipline à bord. 

2. Sous réserve des dispositions du Titre IH, la 
présente Convention s'applique au infractions com-
mises ou actes accomplis par une personne à bord 
d'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant 
pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à 
la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant 
partie du territoire d'aucun Etat. 

3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef 
est considéré comme en vol depuis le moment où la 
force motrice est employée pour décoller jusqu'au 
moment où l'atterrissage a pris fin. 

4. La présente Convention ne s'applique pas aux 
aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de 
police. 

Article 2 
Sans préjudice des dispositions de l'Article 4 et 

sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef 
et des personnes ou des biens à bord, aucune disposi-
tion de la présente Convention ne peut être interprétée 
comme autorisant ou prescrivant l'application de 
quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions 
à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur 
la discrimination raciale ou religieuse. 

T i t r e II 

Compétence 

Article 3 
1. L'Etat d'immatriculation de l'aéronef est com-

pétent pour connaître des infractions commises et 
actes accomplis à bord. 

2. Tout Etat contractant prend les mesures néces-
saires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat 
d'immatriculation, aux fins de connaître des infraction 
commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre 
d'immatriculation. 

3. La présente Convention n'écarte aucune com-
pétence pénale exercée conformément aux lois natio-
nales. 

Article 4 
Un Etat contractant qui n'est pas l'Etat d'im-

matriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef 
en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard 
d'une infraction commise à bord que dans les cas 
suivants: 

a) cette infraction a produit effet sur le territoire 
dudit Etat: 

b) cette infraction a été commise par ou contre 
un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa 
résidence permanente; 

c) cette infraction compromet la sécurité dudit 
Etat; 

d) cette infraction constitue une violation des règles 
ou règlements relatifs, au vol ou à la manoeuvre des 
aéronefs en vigueur dans ledit Etat; 

e) l'exercice de cette compétence est nécessaire 
pour assurer le respect d'une obligation qui incombe 
audit Etat en vertu d'un accord international multi-
latéral. 

б) врз актите кои, без оглед дали претставуваат 
кривични дела или не, можат да ја загрозат или ја 
загрозуваат безбедноста на воздухопловот или на 
лицата или добрата во него, или го нарушуваат до-
бриот ред и дисциплината во него. 

2. Со исклучок на одредбите содржани во трета-
та глава, оваа конвенција се применува врз кривич-
ните дела и актите што ќе ги изврши некое лице 
во ваздухоплов што е регистриран во една од држа-
вите договорички за време додека тој ваздухоплов 
се наоѓа било во лет, било на површината на отво-
рено море или предел што не е составен дел на не-
која држава. 

3. За целите на оваа конвенција се смета дека 
воздухопловот се наоѓа во лет од моментот кога е 
употребена подвижната сила за полетување па до 
моментот кога ќе се заврши слетувањето. 

4. Оваа конвенција не се применува врз возду-
хопловите што се употребуваат за воени, царински 
или полициски цели. 

Член 2 
Не засегајќи во одредбите на членот 4 и со ис-

клучок на потребите на безбедноста на воздухопло-
вот како и на лицата и добрата во него, ниедна од-
редба од оваа конвенција не може да се толкува 
како да допушта или пропишува примена на која 
и да било мерка во случај на кривични дела пред-
видени со закони од политичка природа или засно-
вани врз расна или верска дискриминација. 

Г л а в а II 

Надлежност 

Член 3 
1. Државата на регистрација на воздухопловот 

е надлежна да ги суди кривичните дела сторени и 
актите извршени во воздухопловот. 

2. Секоја држава ^говорничка ќе ги преземе 
потребните мерки за воспоставување на својата над-
лежност како држава на регистрацијата со цел за 
судење на кривичниве дела извршени во воздухо-
пловите што се запишани во нејзиниот регистар. 

3. Оваа Конвенција не исклучува ниедна надле-
жност во кривичните работи која се заснова врз на-
ционални закони. 

Член 4 
Држава договорничка што не е држава на ре-

гистрацијата не може да го попречува воздухопло-
вот во летот заради вршење на својата надлежност 
во кривични работи во поглед на кривично дело 
извршено во воздухопловот, освен во следните 
случаи: 

а) ако кривичното дело произвело ефект на те-
риторијата на таа држава; 

б) ако кривичното дело е извршено од страна 
или на штета на државјанин на таа држава или на 
лице кое е постојано населено во неа; 

ц) ако кривичното дело ја загрозува безбедно-
ста на таа држава; 

д) ако кривичното дело претставува повреда на 
правилата или прописите што важат во таа држава 
за летање или маневрирање на воздухопловот; 

е) ако вршењето на надлежноста е потребно за-
ради обезбедување почитување на обврска што паѓа 
на таа држава врз основа на повеќестрана спогодба. 



Четврток 29 октомври 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 — Страна 1155 

T i t r e III 

Pouvoirs du commandant d'aéronef 

Article 5 
1. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent 

aux infractions et aux actes commises ou accomplis, 
ou sur le point de l'être, par une personne à bord d'un 
aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'Etat 
d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou 
d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun 
Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain 
point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire 
d'un Etat autre que celui d'immatriculation, ou si 
l'aéronef vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un 
Etat autre que l'Etat d'immatriculation, ladite personne 
étant encore à bord. 

2. Aut fins du présent Titre, et nonobstant les 
dispositions de l'Article 1er, paragraphe 3, un aéronef 
est considéré comme en vol depuis le moment où, 
l'embarquement étant terminé, toutes ses portes exté-
rieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de 
ces portes est ouverte en vue du débarquement. En 
cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent 
Titre continuent de s'appliquer à l'égard des infractions 
et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité 
compétente d'un Etat prenne en charge l'aéronef ainsi 
que les personnes et biens à bord. 

Article 6 
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à 

croire qu'une personne a commis ou accompli ou est 
sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une 
infraction ou un acte, visés à l'Article 1er, paragraphe 
1, il peut prende, à l'égard de cette personne, les 
mesures raisonnables, y compris les mesures de con-
trainte, qui sont nécessaires: 

a) pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de per-
sonnes ou de biens à bord; 

a) pour maintenir le bon ordre et la discipline à 
bord; 

c) pour lui permettre de remettre ladite personne 
aux autorités compétentes ou de la débarquer confor-
mément aux dispositions du présent Titre. 

2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou 
autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage 
et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle 
des passagers en vue d'appliquer les mesures de 
contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre 
d'équipage ou tout passager peut également prendre, 
sans cette autorisation, toutes mesures préventives 
raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent 
immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef 
ou de personnes ou de biens à bord. 

Article 7 
1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une 

personne conformément aux dispositions de l'Article 
6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point 
d'atterrissage à moins que: 

a) ce point ne soit situé sur le territoire d'un Etat 
non contractant et que les autorités de cet Etat ne 
refusent d'y permettre le débarquement de la personne 
intéressée ou que des mesures de contrainte n'aient 
été imposées à celle-ci conformément aux dispositions 
de l'Article 6, paragraphe 1, c), pour permettre sa 
remise aux autorités compétentes; 

b) l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que 
le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de 
remettre la personne intéressée aux autorités compé-
tentes; 

c) la personne intéressée n'accepte de continuer à 
être transportée au-delà de ce point en restant soumise 
aux mesures de contrainte. 

Г л а в а III 

Овластувања на заповедникот на воздухопловот 

Член 5 
1. Одредбите од оваа глава се применуваат врз 

кривичните дела сторени или актите извршени, и 
чие извршување непосредно претстои, во воздухо-
плов додека е во лет. било во воздушниот простор 
на државата на регистрацијата, било над отворено 
море или предел што не е составен дел на некоја 
држава, и тоа само во случај кога последното место 
на полетувањето или следното предвидено место за 
слетување е на територијата на некоја држава што 
не е држава на регистрацијата, или кога воздухопло-
вот подоцна лета во воздушниот простор на држава 
што не е држава на регистрацијата, cé под претпо-
ставка дека сторителот уште се наоѓа во воздухо-
пловот. 

2. За целите на оваа глава, и без оглед на од-
редбите на членот 1 став 3, се смета дека воздухо-
пловот е во лет од моментот кога по извршеното 
натоварување сите надворешни врати се затворени 
па до моментот кога една од тие врати ќе се отвори 
заради истоварување. Во случај на присилно сле-
тување, одредбите од оваа глава и понатаму се при-
менуваат во поглед на кривичните дела и актите 
извршени во воздухопловот cé додека надлежната 
власт на некоја држава не ја преземе грижата око-
лу воздухопловот како и околу лицата и добрата 
во него. 

Член 6 
1. Кога заповедникот на воздухопловот има ос-

нова да поверува дека некое лице сторило или из-
вршило или дека непосредно ќе изврши во воздухо-
пловот, додека тој е во лет, кривично дело или акт 
што се предвидени во членот 1 став 1, тој против 
сторителот може да преземе разумни мерки, подраз-
бирајќи ги тука и присилните мерки што се потреб-
ни заради: 

а) гарантирање безбедност на воздухопловот 
или на лицата или добрата во него; 

б) одржување на добар ред и дисциплина во 
воздухопловот ; 

ц) овозможување да им се предаде сторителот на 
надлежните власти или да се истовари според од-
редбите на оваа глава. 

2, Заповедникот на воздухопловот може да ба-
ра помош од другите членови на посадата или да ги 
овласти нив на тоа а исто така без право на барање, 
може да ги замоли за помош или да ги овласти на 
тоа патниците заради примена на присилните мер-
ки што има право да ги преземе. Секој член од по-
садата како и секој патник може да ги преземе ис-
то така, и без тоа овластување, сите разумни пре-
вентивни мерки, ако има основа за верување дека 
тие се итно потребни заради гарантирање безбед-
ност на воздухопловот или на лицата или добрата 
во него. 

Член 7 
1. Присилните мерки преземени против некое 

лице според одредбите од членот 6 престануваат да 
се применуваат по секое слетување, освен: 

а) ако местото на слетувањето се наоѓа на те-
риторијата на држава што не е договорничка и ако 
властите на таа држава одбијат да дозволат истова-
рување на споменатото лице или ако присилните 
мерки спрема него се применети согласно одредби-
те од членот 6 став 1 точка ц) за да се овозможи 
негово предавање на надлежните власти; 

б) ако воздухопловот изврши присилно слету-
вање а заповедникот на воздухопловот не може да 
им го предаде споменатото лице на надлежните 
власти; 

ц) ако споменатото лице не се согласи и по тоа 
слетување понатаму да се превезува под услов да 
остане подложено на присилни мерки. 
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2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres 
délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire 
d'un Etat avec à son bord une personne soumise à 
une mesure de contrainte prise conformément aux 
dispositions de l'Article 6, informer les autorités dudit 
Etat de la présence à* bord d'une personne soumise 
à une mesure de contrainte et des raisons de cette 
mesure. 

Article 8 
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à 

croire qu'une personne a accompli ou est sur le point 
d'accomplir à bord un acte visé à l'Article 1er, para-
graphe 1, b), il peut débarquer cette personne sur le 
territoire de tout Etat où atterrit l'aéronef pour autant 
que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à 
Article 6, paragraphe 1, a) ou b). 

2. Le commandant d'aéronef informe les autorités 
de l'Etat sur le territoire duquel il débarque une per-
sonne, conformément aux dispositons du présent article, 
de ce débarquement et des raisons qui l'ont motivé. 

Article 9 
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à 

croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef 
un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, 
conformément aux lois pénales de l'Etat d'immatricu-
lation de l'aéronef, il peut remettre ladite personne aux 
autorités compétentes de tout Etat contractant sur le 
territoire duquel atterrit l'aéronef. 

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres 
délais et si possible avant d'atterrir sur le territoire 
d'un Etat contractant avec à bord une pesonne qu'il 
a l'intention de remettre conformément aux disposi-
tions du paragraphe précédent, faire connaître cette 
intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons 
qui la motivent. 

3. Le commandant d'aéronef communique aux 
autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de 
l'infraction, conformément aux dispositions du présent 
article, les éléments de prevue et d'information qui, 
conformément à la loi de l^Etat d'immatriculation de 
l'aéronef, sont légitimement en sa possession. 

Article 10 
Lorsque l'application des mesures prévues par la 

présente Convention est conforme à celle-ci, ni le com-
mandant d'aéronef, ni un autre membre de l'équipage, 
ni un passager, ni le propriétaire, ni l'exploitant de 
l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle 
le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés respon-
sables dans une procédure engagée en raison d'un 
préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces 
mesures. 

T i t r e IV 

Capture illicite d'aéronefs 

Article 11 
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace 

de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation 
d'un aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé 
le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir 
un tel acte, les Etats contractants prennent toutes 
mesures appropriées pour restituer ou conserver le 
contrôle de l'aéronef au commandant légitime. 

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout 
Etat contractant ^ où atterrit l'aéronef permet aux 
passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage 
aussitôt que possible. Il restitue l'aéronef et sa car-
gaison à ceux qui ont le droit de les détenir. 

2. Заповедникот на воздухопловот, кога на не-
говиот воздухоплов се наоѓа лице против кое е при-
менета присилна мерка согласно одредбите од чле-
нот 6. е должен во најкус рок и, ако е можно, пред 
слетувањето на територијата на некоја држава, да 
ги извести властите на таа држава за присуството 
во воздухопловот на лицето што е подложено на 
некоја присилна мерка како и за причините за таа 
мерка. 

Член 8 
1. Ако заповедникот на воздухопловот има ос-

нова да поверува дека некое лице извршило во воз-
духопловот или дека непосредно ќе го изврши ак-
тот предвиден во членот 1 став 1 точка б), тој може 
да го истовари тоа лице на територијата на секоја 
држава во која воздухопловот ќе слета, доколку 
таа мерка е потребна за целите од членот G став 
1 точка а) или б). 

2. Заповедникот на воздухопловот ги известува 
властите на државата на чија територија истовару-
ва некое лице, согласно одредбите од овој член, за 
тоа истоварување и за причините што го навеле на 
тоа. 

Член 9 
1. Ако заповедникот на воздухопловот има ос-

нова да поверува дека некое лице извршило во воз-
духопловот некој акт кој според неговото мислење 
претставува тешко кривично дело согласно кривич-
ните закони на државата на регистрацијата на воз-
духопловот, тој е овластен да им го предаде тоа ли-
це на надлежните власти на секоја држава договор-
ничка на чија територија сл ета л воздухопловот. 

2. Заповедникот на воздухопловот е должен во 
најкус рок и, ако е можно, пред слетувањето на те-
риторијата на некоја држава договорнине, кога во 
воздухопловот се наоѓа лице за кое има намера да го 
предаде согласно одредбите од претходниот став, 
да ги извести властите на односната држава за таа 
намера како и за причините што го оправдуваат тоа. 

3. Заповедникот на воздухопловот им ги сооп-
штува на властите на кои им го предава лицето за 
кое претпоставува дека е сторител на кривично де-
ло, согласно одредбите од овој член, доказите и из-
вестувањата до кои според законот на државата на 
регистрацијата на воздухопловот законито дошол. 

Член 10 
Кога примената на мерките предвидени со оваа 

конвенција е согласна со неа, ни заповедникот на 
воздухопловот, ни никој друг член од посадата, ни 
патник, ни сопственикот, ни корисникот на воздухо-
пловот ни лицето за чија сметка е вршен летот, не 
можат да се прогласат за одговорни во постапката 
поведена поради штета што ја претрпело лицето 
спрема кое биле преземени тие мерки. 

Г л а в а IV 

Противправно одземање на воздухоплов 

Член 11 
1. Кога некое лице во воздухопловот против-

правно и со сила или со закана за сила го попречува 
воздухопловот во летот, или ќе го приграби, или 
над него врши контрола, како и кога се подготвува 
непосредно да изврши таков акт, државите договор-
нички ќе ги преземат сите погодни мерки за да се 
воспостави или сочува контролата над воздухопло-
вот од страна на законитиот заповедник, 

2. Во случаите предвидени во претходниот став 
секоја држава договорничка во која ќе слета возду-
хопловот ќе им дозволи на патниците и на посада-
та да го продолжат својот пат штом е можно тоа. 
Таа ќе им го врати воздухопловот и неговиот товар 
на опие што се овластени да ги држат. 
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T i t r e V 

Pouvoirs et obligations des Etats 

Article 12 
Tout Etat contractant doit permettre au com-

mandant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat 
contractant de débarquer toute personne conformément 
aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1. 

Article 13 
1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une 

personne que le commandant d'aéronef lui remet con-
formément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1. 

2. S'il estime que les circonstances le justifient, 
tout Etat contractant assure la détention ou prend 
toutes autres mesures en vue d'assurer la présence de 
toute personne auteur présumé d'un acte visé à 
l'Article 11. paragraphe 1, ainsi que de toute personne 
qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures 
doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles 
ne peuvent être maintenues que pendant le délai néces-
saire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une 
procédure d'extradition. 

3. Toute personne détenue en application du para-
graphe précédent, peut communiquer immédiatement 
avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont 
elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées 
à cette fin. 

4. Tout Etat contractant auquel une personne est 
remise conformément aux dispositions de l'Article 9, 
paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef 
atterrit après qu'un acte visé à l'Article 11, paragraphe 
1, a été accompli, procède immédiatement à une 
enquête préliminaire en vue d'établir les faits. 

5. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention 
conformément aux dispositions du présent article, il 
avise immédiatement de cette détention, ainsi que des 
circonstances aui la justifient, l'Etat d'immatriculation 
dè l'aéronef, l'Etat dont la personne détenue a la na-
tionalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats 
intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire 
visée au présent article, paragraphe 4, en communique 
promptement les conclusions auxdits Etats et leur 
indique s'il entend exercer sa compétence. 

Article 14 
1. Si une personne qui a été débarquée conformé-

ment aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1. ou 
Qui a été remise conformément aux dispositons de 
l'Article 9, paragraphe 1, ou aui а débarqué après 
avoir accompli un acte visé à l'Article 11, paragraphe 
1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, 
l'Etat d'atterrissage, s'il refuse d'admettre cette per-
sonne et que celle- ci n' ait pas la nationalité dudit 
Etat ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, 
peut la refouler vers l'Etat dont elle a la nationalité 
ou dans leauel elle а établi sa résidence permanente, 
ou vers l'Etat sur le territoire duquel elle a com-
mencé son voyage aérien. 

2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la déten-
tion, ni d'autres mesures, visées à l'Article 13, para-
graphe 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne 
sont considérés comme valant entrée sur le territoire 
d'un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat 
relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. 
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent 
affecter les lois Etats contractants relatives au refou-
lement des personnes. 

Article 15 
1. Sous réserve des dispositions de l'article précé-

dent, toute personne qui a été débarquée conformé-
ment aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, 

Г л а в а V 

Овластувања и обврски на државата 

Член 12 
Секоја држава договорничка е должна да му 

дозволи на заповедникот на воздухопловот регис-
триран во друга држава договорнине да истова-
ри секое лице согласно одредбите од членот 8 став 1. 

Член 13 
1. Секоја држава договорнине е должна да го 

прими лицето што заповедникот на воздухопловот 
ќе и го предаде согласно одредбите од членот 9 
став 1. 

2. АКО смета дека околностите го оправдуваат 
тоа, секоја држава договорнине ќе обезбеди при-
твор или ќе преземе некоја друга мерка заради обез-
бедување присуство на лицето што е под сомнение 
дека го сторило делото предвидено во членот И 
став 1, како и на секое друго лице што и е преда-
дено. Овој притвор како и овие мерки треба да би-
дат во согласност со законодавството на таа држава, 
тие можат да траат само за време што е потребно да 
се поведе кривична постапка или постапка за ек-
страдиција. 

3. Секое лице што е притворено со примена на 
претходниот став може веднаш да се стави во вр-
ска со најблискиот овластен претставник на држа-
вата чиј е државјанин; за таа цел ќе му бидат да-
дени сите олесненија. 

4. Секоја држава договорничка на која некое 
лице и е предадено согласно одредбите од членот 9 
став 1, или на чија територија ќе слета воздухо-
пловот по извршување на делото предвидено во 
членот 11 став 1, веднаш ќе го преземе потребниот 
претходен извид заради установување на фактите. 

5. Кога некоја држава ставила определено лице 
во притвор согласно одредбите од овој член, таа за 
тој притвор како и за околностите што то оправду-
ваат, веднаш ќе ја извести државата во која е ре-
гистриран воздухопловот, др?кавата чиј државја-
нин е притвореното лице и, ако го смета тоа за це-
лесообразно, секоја друга заинтересирана држава. 
Државата што го спроведува претходниот извид 
предвиден во ставот 4 на овој член, ќе ги извести 
итно за резултатите наведените држави и ќе им 
означи дали има намера да ја остварува сѕојата 
надлежност. 

Член 14 
1. АКО некое лице, што било истоварено во со-

гласност со одредбите од членот 8 став 1, или било 
предадено во согласност со одредбите од членот 9 
став 1, или што самото се истоварило откако го сто-
рило делото предвидено во членот И став 1, не може 
или не сака да го продолжи патувањето, државата 
на слетувањето доколку одбие да му дозволи вле-
гување на тоа лице, а тоа лице не е државјанин на 
таа држава или во неа нема постојано место на жи-
веење, може да го протера во друга држава чиј е 
државјанин или каде што постојно се населило, 
или во државата на чија територија го започнало 
своето воздушно патување. 

2. Ни истоварувањето, ни предавањето, ни при-
творот, ни другите мерки предвидени во членот 13 
став 2, како ни протерувањето на заинтересираното 
лице не ќе се сметаат дека овластуваат за влегу-
вање на територијата на државата договормичка 
според законите на таа држава што се однесуваат 
на влегувањето или иселувањето на лица. Одредби-
те од оваа Конвенција не засегаат во законите на 
државите договорнички кои се однесуваат на про-
терување на лица. 

Член 15 
1. Со исклучок на одредбите од претходниот 

член, секое лице што било истоварено согласно од-
редбите од членот 8 став 1, или што било предадено 
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ou qui a été remise conformément aux dispositions 
de l'Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après 
avoir accompli un acte visé à l'Article 11, paragraphe 
1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire 
aussitôt que possible vers la destination de son choix, 
à moins que sa présence ne soit requise selon la loi 
de l'Etat d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales 
et d'extradition. 

2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée et 
à l'admission, à l'extradition et au refoulement des 
personnes, tout Etat contractant dans le territoire 
duquel une personne a été débarquée conformément 
aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou remise 
conformément aux dispositions de l'Article 9, para-
graphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé 
un acte vise à l'Article 11, paragraphe 1, accorde à 
cette personne un traitement qui, en ce qui concerne 
sa protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable 
que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas 
analogues. 

T i t r e VI 

Autres dispositions 

Article 16 
1. Les infractions commises à bord d'aéronefs 

immatriculés dans un Etat contractant sont considé-
rées, aux fins d'extradition, comme ayant été com-
mises tant au lieu de leur perpétration que sur le 
territoire de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. 

2. Compte tenu des dispositions du paragraphe 
précédent, aucune disposition de la présente Conven-
tion ne doit être interprétée comme créant une obliga-
tion d'accorder l'extradition. 

Article 17 
En prenant des mesures d'enquête ou d'arresta-

tion ou en exerçant de toute autre manière leur com-
pétence à l'égard d'une infraction commise à bord 
d'un aéronef, les Etats contractants doivent dûment 
tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de 
la navigation aérienne et doivent agir de manière à 
éviter de retarder sans nécessité l'aéronef, les pas-
sagers, les membres de l'équipage ou les marchan-
dises. 

Article 18 
Si des Etats contractants constituent pour le tran-

sport aérien, des organisations d'exploitation en com-
mun ou des organismes internationaux d'exploitation 
et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans 
un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant des 
modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera con-
sidéré, aux fins de la présente Convention, comme 
Etat d'immatriculation. Ils aviseront de cette désigna-
tion l'Organisation de l'Aviation civile internationale 
qui en informera tous les Etats parties à la présente 
Convention. 

T i t r e VII 

Dispositions protocolaires 

Article 19 
La présente convention, jusqu'à la date de son 

entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'Ar-
ticle 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, 
à cette date, sera membre de l'Organisation des Na-
tions Unies ou d'une institution spécialisée. 

Article 20 
1. La présente convention est soumise à la ratifi-

cation des Etats signataires conformément à leurs 
dispositions constitutionnelles. 

согласно одредбите од членот 9 став 1, или што са- * 
мото се истоварило откако го сторило делото пред-
видено во членот И став 1, а сака да го продолжи 
патувањето, може да го стори тоа штом ќе му се укаже 
можноста во насоката по свој избор, освен ако не-
говото присуство не cé бара според законот на др-
жавата на слетувањето заради кривичен прогон 
или заради екстрадиција. 

2. Со исклучок на законите што се однесуваат 
на влегување и уселување, на екстрадиција и 
протерување на лица, секоја држава договорничка 
на чија територија е истоварено некое лице согла-
сно одредбите од членот 8 став 1, или е предадено 
согласно одредбите од членот 9 став 1. или што са-
мото се истоварило, а му се става на товар делото 
предвидено во членот 11 став 1, ќе му признае на 
тоа лице такво постапување кое во поглед на заш-
титата и безбедноста не е помалку поповолно од по-
стапувањето што таа им го признава на сопствените 
државјани во слични случаи. 

Г л а в а VI 

Други одредби 

Член 16 
1. Кривичните дела извршени во воздухоплов 

регистриран во една држава договорничка ќе се 
сметаат, за целите на екстрадицијата, дека биле из-
вршени како во местото на нивното извршување 
така и на територијата на државата на регистраци-
јата на воздухопловот. 

2. Водејќи сметка за одредбата од претходниот 
став, ниедна одредба од оваа конвенција не смее 
да се толкува во смисла дека создава обврска на 
одобрување екстрадиција. 

Член 17 
Преземајќи мерки на извид или апсење или вр-

шејќи ја на некој друг начин својата надлежност 
во поглед на кривично дело извршено во воздухо-
плов, државите договорнички треба во потребната 
мера да водат сметка за безбедноста и за другите 
интереси на воздушната пловидба и треба да поста-
пуваат на начин со кој ќе се избегне непотребното 
задржување на воздухопловот, патниците, членови-
те на посадата или товарот. 

Член 18 
Ако некои држави договорнички за воздушниот 

сообраќај основат организации за заедничко иско-
ристување или меѓународни тела за искористување 
и ако воздухопловите во нивна употреба не се ре-
гистрирани во определена држава, тие држави на 
погоден начин ќе ја определат помеѓу себе онаа 
држава која за целите на оваа конвенција ќе се 
смета како држава на регистрацијата. Тие со тој 
избор ќе ја запознаат Организацијата за меѓународ-
на цивилна авијација која за тоа ќе ги извести си-
те држави договорнички на оваа конвенција. 

Г л а в а VII 

Протоколарни одредби 

Член 19 
Оваа конвенција, cé до денот на нејзиното вле-

гување во сила под условите предвидени во членот 
21, отворена е на потпишување за секоја држава 
што на тој док е членка на Организацијата на обе-
динетите нации или на некоја специјализирана ус-
танова. 

Член 20 
1. Оваа конвенција е подложена на ратификација 

од државите потписнички согласно нивните уставни 
одредби. 
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2. Les instruments de ratification seront déposés 
auprès de l'Organisation de l'Aviation civile interna-
tionale. 

Article 21 
1. Lorsque la présente convention aura réuni les 

ratifications de douze Etats signataires, elle entrera 
en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième 
jour après le dépôt du douzième instrument de ratifi-
cation. A Tégard de chaque Etat qui la ratifiera par 
la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour après le dépôt de son instrument de 
ratification. 

2. Dès son entrée en vigueur, la présente Conven-
tion sera enregistrée auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation 
de l'Aviation civile internationale. 

Article 22 
1. La présente Convention sera ouverte, après son 

entrée en vigueur, à l'adhésion de tout Etat membre 
de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institu-
tion spécialisée. 

2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un 
instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de 
l'Aviation civile internationale et prendra effet le 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce 
dépôt. 

Article 23 
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente 

Convention par une notification faite à l'Organisation 
de l'Aviation civile internationale. 

2. La dénonciation prendra effet six mois après 
la date de réception de la notification par l'Organisa-
tion de l'Aviation civile internationale. 

Article 24 
1. Tout différend entre des Etats contractants con-

cernant l'interprétation ou l'application de la présente 
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de 
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de 
l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent 
la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne par-
vienent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumet-
tre le différend à la Cour internationale de Justice, 
en déposant une requête conformément au Statut de 
la Cour. 

2. Chaque Etat poura, au moment où il signera 
ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, 
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les disposi-
tions du paragraphe précédent. Les autres Etats con-
tractants ne seront pas liés par lesdites dispositions 
envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle 
réserve. 

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une 
réserve conformément aux dispositions du paragraphe 
précédent pourra à tout moment lever cette réserve 
par une notification adressée à l'Organisation de 
l'Aviation civile internationale. 

Article 25 
Sauf dans le cas prévu à l'Article 24, il ne sera 

admis aucune reserve à la présente Convention. 

Article 26 
L'Organisation de l'Aviation civile internationale 

notifiera à tous les Etats membres de l'Organisation 
des Nations Unies ou d'une institution spécialisée: 

a) toute signature de la présente Convention et la 
date de cette signature; 

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou 
d'adhésion et la date de ce dépôt; 

2. Ратификационите инструменти ќе се депони-
раат кај Организацијата за меѓународна цивилна 
авијација. 

Член 21 
1. Кога оваа конвенција ќе ја ратификуваат 

дванаесет држави потписнички, таа ќе влезе во сила 
помеѓу тие држави деведесеттиот ден по депонира-
њето на дванаесеттиот ратификационен инструмент. 

2. Организацијата за меѓународна цивилна ави-
јација ќе ја регистрира оваа конвенција кај гене-
ралниот секретар на Организацијата на обедине-
тите нации штом таа ќе влезе во сила. 

Член 22 
1. Оваа конвенција, по нејзиното влегување во 

сила, ќе биде отворена за пристапување за секоја др-
жава членка на Организацијата на обединетите 
нации или на некоја специјализирана установа. 

2. Пристапувањето ќе се врши со депонирање на 
инструментите за пристапување кај Организацијата 
за меѓународна цивилна авијација и ќе има ефект 
деведесеттиот ден по денот на депонирањето. 

Член 23 
1. Секоја држава договорничка може да ја от-

каже оваа конвенција со нотификација упатена до 
Организацијата за меѓународна цивилна авијација. 

2. Откажувањето ќе има ефект шест месеци по 
денот кога Организацијата за меѓународна цивилна 
авијација ја примила нотификацијата. 

Член 24 
1. Секој спор помеѓу државите договорнички во 

поглед на толкувањето или примената на оваа кон-
венција, кој не може да се реши преку преговори, 
ќе се подложи на арбитража на барање на една од 
нив. Ако за шест месеци од денот на барањето за 
арбитража странките не постигнат спогодба за ор-
ганизирање на арбитража, која и да е од нив може 
да го изнесе спорот пред Меѓународниот суд на 
правдата, со тоа што барањето се поднесува согла-
сно Статутот на тој Суд. 

2. Секоја држава, во моментот кога ја потпишу-
ва или ја ратификува оваа конвенција или и при-
стапува, може да изјави дека не се смета за врзана 
со одредбите од претходниот став. Другите држави 
договорнички не ќе бидат врзани со тие одредби 
спрема државата договорнине што ставила таква 
резерва. 

3. Секоја држава договорнине што ставила ре-
зерва согласно одредбите од претходниот став во 
секој момент може да је укине со нотификација 
упатена до Организацијата за меѓународна цивилна 
авијација. 

Член 25 
Со исклучок на случајот предвиден во членот 

24 никаква резерва не е допуштена кон оваа кон-
венција. 

Член 26 
Организацијата за меѓународна цивилна ави-

јација ќе ги извести сите држави членки на Орга-
низацијата на обединетите нации или на специја-
лизирана установа: 

а) за секое потпишување на оваа конвенција 
како и за денот на тоа потпишување; 

б) за депонирањето на секој инструмент за ра-
тификација или пристапување како и за денот на 
тоа депонирање; 
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c) la date à laquelle la présente Convention entre 
en vigueur conformément aux dispositions du para-
graphe 1er de l'Article 21; 

d) la réception de toute notification de dénoncia-
tion et la date de réception; et 

e) la réception de toute déclaration ou notification 
faite en vertu de l'Article 24 et la date de réception. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, 
dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 

Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de 
septembre de Fan mil neuf cent soixante-trois, en 
trois textes authentiques rédigés dans les langues 
française, anglaise et espagnole. 

La présente Convention sera déposée auprès de 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale où, 
conformément aux dispositions de l'Article 19, elle 
restera ouverte à la signature et cette Organisation 
transmettra des copies certifiées conformes de la pré-
sente Convention à tous les Etats membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou d'une institution spé-
cialisée. 

ц) за денот кога оваа конвенција влегува во 
сила согласно одредбите од ставот 1 на членот 21; 

д) за приемот на секоја нотификација за отка-
жување како и за денот на тој прием; и 

е) за приемот на секоја изјава или нотификаци-
ја во смисла на членот 24 како и за денот на тој 
прием. 

Во потврда на што долу потпишаните ополно-
моштеници за тоа исправно овластени ја потпишаа 
оваа конвенција. 

Составено во Токио на 14 септември 1963 година 
во три идентични примерока на англиски, францу-
ски и шпански јазик. 

Оваа конвенција се депонира ка ј Меѓународна-
та организација за цивилна авијација, ка ј коза ос-
танува отворена за потпишување, во согласност со 
членот 19, а наведената Организација доставува за-
верени примероци на Конвенцијата до сите држа-
ви членки на Обединетите нации или на која и да 
е специјализирана агенција." 

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

лист на СФРЈ". 

539. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-
СТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОБНОВАТА НА 

БОСАНСКА КРАИНА 

Се прогласува Законот за учеството на федера-
цијата во обновата на Босанска Краина, што го ус-
вои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот 
на народите од 22 октомври 1970 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 22 октомври 1970 го-
дина. 

ПР бр. 941 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОБНО-

ВАТА НА БОСАНСКА КРАИНА 

Член 1 
Федерацијата учествува во отстранувањето на 

последиците предизвикани со земјотресот во Босан-
ска Краина во октомври 1969 година со средства во 
вкупен износ од 5.036,000.000 динари. 

Во износот на средствата од ставот 1 на овој 
член се содржани средствата со кои се надоместува 
штетата на имотот на Југословенската народна ар-
мија во Босанска Краина. 

Со износот на средствата од ставот 1 на овој 
член се опфатени и средствата во износ од 
100,000.000 динари што и се доделени на Социјали-

стичка Република Босна и Херцеговина со Одлуката 
за доделување средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина од резервниот фонд на 
федерацијата на име помош за отстранување на 
штетите предизвикани со земјотресот од 26 и 27 ок-
томври 1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/69). 

Член 2 
Средствата за обновата на Босанска Краина оп-

ределени во членот 1 од овој закон се формираат во 
cé според одредбите од Законот за придонесите за 
обнова и изградба на Скопје („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64, 29/65, 12/67 и 51/68), со тоа што 
стопата на придонесот од личниот доход од работен 
однос од 1 јануари 1971 година да изнесува 0,7%. 

Средствата наплатени според законот од ставот 
1 на овој член по 18 јуни 1970 година, ќе се корис-
тат за извршување на обврските на федерацијата 
утврдени во членот 1 на овој закон. 

Ако по завршната сметка на Фондот за обнова 
и изградба на Скопје за 1970 година се утврди дека 
обврската на федерацијата во смисла на Законот за 
вкупниот износ на средствата со кои општествената 
заедница учествува во обновата и изградбата на 
Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 26/66 и 
54/67) не е во целост намирена, износот за целосно 
намирување на обврската на федерацијата допол-
нително ќе се исплати од средствата утврдени во 
ставот 1 на овој член. 

Ако ПО завршната сметка од ставот 3 на овој 
член се утврди дека во корист на Фондот за обнова 
и изградба на Скопје е уплатено повеќе отколку што 
изнесува обврската на федерацијата, разликата по-
меѓу повеќе уплатениот износ и износот иа обврска-
та ќе се уплати во корист на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина на име извршување 
на обврската на федерацијата за обнова на Босан-
ска Краина. 

Кога ќе се оствари вкупниот износ на средства-
та со кои федерацијата учествува во обновата на 
Босанска Краина, Сојузната скупштина ќе го укине 
законот од ставот 1 на овој член. 

Член 3 
Средствата од членот 1 на овој закон и се да-

ваат на Социјалистичка Република Босна и Херце-
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томина, и тоа; 4.099.000.000 динари без обврска за 
враќање- а 937,000.000 динари во вид на кредит. 

Користењето на средствата ќе се врши во со-
гласност со нивното притекување од изворите пред-
видени со овој закон. 

Начинот на користењето на средствата од ста-
вот 1 на овој член ќе го пропише Собранието на Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина. 

Член 4 
Средствата од членот 3 на овој закон, што се 

даваат во вид на кредит, Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина ќе ги врати во рок од 25 го-
дини, со камата по стопа од 2% годишно. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да доне-
се прописи за начинот на издвојувањето на сред-
ствата што се даваат во вид на кредит, за почетокот 
на отплатување^ на кредитот, како и за другите 
прашања во врска со ставањето на располагање и 
враќањето на тој кредит. 

Член 5 
Ако во текот на обновата на Босанска Краина 

се утврди дека дошло до покачување односно до на-
малување на цените на инвестиционата опрема и на 
градежните работи во однос на цените на 31 декем-
ври 1969 година, Сојузната скупштина кон крајот 
на 1972 година ќе одлучи за измена на вкупниот из-
нос со кој федерацијата учествува во обновата на 
Босанска Краина. 

Утврдувањето дали настапило зголемување од-
носно намалување на цените во смисла на ставот 1 
од овој член, ќе се изврши врз основа на индексот 
на цените за Југославија што го издава Сојузниот 
завод за статистика. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

540. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПО-
ЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ДОБИЕНИ НА ИМЕ ПО-
МОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО БОСАНСКА КРАИНА 

Се прогласува Законот за располагање со деви-
зите добиени на име помош за отстранување на по-
следиците од земјотресот во Босанска Краина, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 22 октомври 1970 
година. 

ПР бр. 944 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с.р» 

З А К О Н 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ДОБИЕНИ НА 
ИМЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-

ДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО БОСАНСКА 
КРАИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници и работни-

те организации на територијата на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина што ги погоди 
земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, можат 
да го користат полниот износ на девизите примени 
од правни и физички лица од странство како по-
мош за отстранување на последиците од земјотресот. 

Девизите од ставот 1 на овој член што банката 
ги пресметала и одобрила во динарска противвред-
ност корисниците на тие средства можат повторно 
да ги откупат најдоцна до 31 декември 1970 година. 

Член 2 
\ 

Корисниците на средствата од членот 1 на овој 
закон можат примените девизи да ги употребат за 
набавка во странство на опрема, резервни делови 
или репродукциони материјали за сопствените по-
треби, или тие средства да ги отстапат преку овла-
стената банка на други работни организации што 
претрпеле штета предизвикана со земјотресот, да 
ги депонираат кај овластената банка со отказен рок 
или да ги продадат на овластената банка. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

541. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ 

ПОМОШ НА БОСАНСКА КРАИНА 

Се прогласува Законот за извршување на од-
луките на заедниците на социјалното осигурување 
за давање помош на Босанска Краина, што го ус-
вои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот 
на народите од 22 октомври 1970 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор од 15 ок-
томври 1970 година. 

ПР бр. 933 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

ДАВАЊЕ ПОМОШ НА БОСАНСКА КРАИНА 

Член 1 
Одлуките на собранијата на заедниците на со*» 

цијалното осигурување донесени пред влегувањето 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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во сила на овој закон, со коишто од фондовите и од 
резервите на здравственото и на инвалидско-пен-
зиското осигурување односно реосигурување се до-
делени средства без обврска на враќање како по-
мош за остварување на последиците од земјотре-
сот во Босанска Краина, ќе се извршат спрема на-
мените определени во тие одлуки. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

542. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ КРЕДИТНИ ОБВРСКИ 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА БОСАНСКА КРАИНА ПОГОДЕНО ОД ЗЕМ-

ЈОТРЕСОТ 

Се прогласува Законот за регулирање на девиз-
ните кредитни обврски на работните организации 
од подрачјето на Босанска Краина погодено од зем-
јотресот, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 22 октомври 1970 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 22 
октомври 1970 година. 

ПР бр. 942 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ КРЕДИТНИ 
ОБВРСКИ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 
ПОДРАЧЈЕТО НА БОСАНСКА КРАИНА ПОГО-

ДЕНО ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ 

Член 1 
Народната банка на Југославија ќе им стави на 

располагање на овластените банки девизи до изно-
сот од 110,382.020 динари за плаќање ануитети по 
кредитите во странство што ги користеле работните 
организации од териториите на општините Бања 
Лука, Челинац, Лакташи и Босанска Градишка, а 
кои пострадале при земјотресот од 26 и 27 октомври 
1969 година. 

Член 2 
Средствата од членот 1 на овој закон се обезбе-

дуваат за покритие на отплатата во девизи на делот 
од кредитите кој се однесува на уништениот однос-
но оштетениот имот на работните организации. 

Член 3 
Народната банка на Југославија ќе им ги става 

на располагање на овластените банки средствата од 
членот 1 на овој закон во роковите на стасноста на 
ануитетите по кредитите во странство, односно во 
роковите што овластените банки спогодбено ќе ги 
утврдат со странските поверители, ако така утврде-
ните рокови се поповолни за работните организации. 

Член 4 
Динарските средства за плаќање на девизите од 

членот 1 на овој закон ги обезбедуваат работните 
организации што користеле кредит во странство. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

543. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ОДЛОЖЕНИТЕ АНУ-
ИТЕТИ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВА-
ТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ 
БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ, ЛАКТАШИ И БОСАН-

СКА ГРАДИШКА 

Се прогласува Законот за регулирање на пла-
ќањето на одложените ануитети по кредитите да-
дени од средствата на федерацијата на работните ор-
ганизации на териториите на општините Бања Лу-
ка, Челинац, Лакташи и Босанска Градишка, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 22 октомври 1970 
година. 

ПР бр. 943 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ОДЛО-
ЖЕНИТЕ АНУИТЕТИ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РА-
БОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА 
ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ, ЛАКТА-

ШИ И БОСАНСКА ГРАДИШКА 

Член 1 
На кредитите по кои е одложено плаќање врз 

основа на Законот за одлагање на плаќањето на 
ануитетите по кредитите дадени од средствата на 
федерацијата на работните организации на терито-
риите на општините Бања Лука, Челинац, Лакташи 
и Босанска Градишка („Службен лист на СФРЈ" бр. 
49/69 и 19/70), не се пресметува камата на периодот 
од 26 октомври 1969 година до 31 мај 1971 година. 

Член 2 
На стасаните а неплатени ануитета до 25 ок-

томври 1969 година, по кредитите од членот 1 на овој 
закон, се смета редовната и казнената камата за-
клучно со 25 октомври 1969 година. 

Неплатените ануитети и каматата од ставот 1 
на овој член се припојуваат кон основниот долг. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 3 
По кредитите по кои е одложено плаќањето во 

смисла на членот 1 од овој закон, ќе се продолжи 
рокот на отплатување^ за 19 месеци и ќе се ут-
врди нов износ на ануитетите на состојбата на дол-
гот на 26 октомври 1969 година наголемен за дол-
евањето од членот 2 на овој закон. 

Член 4 
Отплатување!*) на кредитите според состојбата 

утврдена во смисла на членот 3 од овој закон, за-
почнува од 1 декември 1971 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во .»Службен лист на СФРЈ14, 

544. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 
ПОКРАИНА КОСОВО ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД СО-
ЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ доход од 

РАБОТЕН ОДНОС 

Се прогласува Законот за отстапување на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово дел од при-
ходот од сојузниот придонес од личниот доход од 
работен однос, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 22 октом-
ври 1970 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор од 22 октомври 1970 година. 

ПР бр. 945 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВ-
ТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ДЕЛ ОД ПРИ-
ХОДОТ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИ-

ОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Приходот на федерацијата од сојузниот придо-

нес од личниот доход од работен однос кој, во вре-
мето од 1 јули до 31 декември 1970 година, ќе се 
оствари на територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово и се отстапува на таа По-
краина. 

Со одредбата на ставот 1 од овој член не се оп-
фаќа делот на приходот од сојузниот придонес од 
личниот доход од работен однос кој е отстапен спо-
ред други сојузни прописи. 

Член 2 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да го пропише начинот на издвојувањето на прихо-

дот од придонесот од членот 1 на овој закон кој к 
се отстапува на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово. 

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

545. 
Врз основа на членот 217 став I точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ПРЕТСМЕТКАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ЗА 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
мерките за извршување на Претсметката на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството за 1970 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 22 
октомври 1970 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 22 октомври 1970 година. 

ПР бр. 936 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милетие Поповиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА СРЕД-
СТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1970 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за мерките за извршување на Прет-

сметката на средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството за 1970 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/70) во членот 8 став 1 бројот: „218" 
се заменува со бројот: „278". 

Во ставот 3 бројот: „438,6" се заменува со бро-
јот: „378,6". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1970 година. 

546. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополненијо на Зако-
нот за девизното работење, што го усвои Сојузната 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
22 октомври 1970 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 22 октомври 1970 година. 

ПР бр. 938 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69, 55/69 и 32/70) во членот 36а, по ставот 3 се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет може да ги пропи-
ше условите и роковите во кои одредбата на ста-
вот 1 од овој член нема да се применува врз работ-
ните организации што имаат побарувања поголеми 
од долгувани." 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

547. 
Врз основа иа членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

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

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за пензиското осигурува-
ње, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 22 октомври 1970 
година и иа седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 15 октомври 1970 година. 

ПР бр. 935 
23 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурува-

ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69) 
членот 174 се менува и гласи: 

„(1) Сојузниот извршен совет ги пропишува 
елементите што се регистрираат во матичната еви-
денција, должностите на работните и други органи-
зации, на државните органи, на приватните работо-
давци, на осигурениците и на заводите за социјално 
осигурување во поглед на обезбедувањето и доста-
вувањето на податоците до матичната евиденција, 
како и роковите за нејзиното устројување и подне-
сувањето на препишаните пријави. 

(2) Поблиски прописи за податоците што се ре-
гистрираат во матичната евиденција и за обрасците 
и начинот на нивното пополнување и доставување 
донесува Сојузниот совет за труд. 

(3) Сојузниот завод за социјално осигурување го 
утврдува начинот на формирањето и користењето 
на матичниот број и распределбата на матичните 
броеви на републичките односно покраинските заво-
ди за социјално осигурување, начинот на водењето 
на евиденција за издадените матични броеви, ко-
дексот на шифрите за водење на матичната евиден-
ција и начинот на чувањето на документацијата." 

Член 2 
Членот 175 се менува и гласи: 
„(1) Личниот доход што служи за утврдување 

на пензискиот основ и стажот на осигурувањето кои 
осигуреникот во претходната календарска година ги 
остварил во организацијата или во органот ги утвр-
дува организацијата односно органот — обврзник за 
уплатување на придонесот за социјалното осигуру-
вање на работниците. 

(2) Личниот доход што служи за утврдување на 
пензискиот основ и стажот на осигурувањето кои во 
претходната календарска година ги остварил осигу-
реникот запослен кај приватен работодавец, односно 
осигуреник обврзан самиот да плаќа придонес за сво-
ето осигурување, ги утврдува комуналниот завод за 
социјално осигурување кај кого осигуреникот е при-
јавен за осигурување. 

(3) Личниот доход што служи за утврдување на 
пензискиот основ, кој го остварил осигуреникот во 
претходната календарска година со примање на на-
доместоци на личниот доход исплатени на товар на 
фондовите на здравственото и инвалидското осигу-
рување, односно со примање на материјално обез-
бедување, го утврдува комуналниот завод за соци-
јално осигурување. 

(4) за осигурениците организирани во посебни за-
едници на социјалното осигурување (член 124) лич-
ниот доход и стажот на осигурувањето од ставот 2 
односно личниот доход од ставот 3 на овој член ги 
утврдува службата што ги врши работите на спро-
ведувањето на социјалното осигурување за однос-
ните заедници. 

(5) Периодите од пензискиот стаж што не се 
опфатени со одредбите на ст. 1 до 4 на овој член ги 
утврдуваат оние комунални заводи или други ор-
гани што ќе ги определи извршниот одбор на соб-
ранието на републичката заедница на социјалното 
осигурување (во понатамошниот текст: комуналниот 
завод). 

(6) Утврдувањето на личниот доход и на стажот 
на осигурувањето од ст. 1 до 5 од овој член се врши 
според одредбите на овој закон и други прописи, на 
начинот и според постапката што се предвидени со 
прописите за водењето на матичната евиденција за 
осигурениците и уживателите на пензија. Со овие 
прописи се регулира и начинот на известувањето на 
осигурениците за утврдените факти. 

(7) Конечно утврдениот личен доход и стажот 
на осигурувањето кои осигуреникот ги остварил во 
претходните календарски години по 1 јануари 1965 
година, како и конечно утврдените периоди на пен-
зискиот етаж кои осигуреникот ги остварил до 31 
декември 1964 година, се регистрираат во матичната 
евиденција." 

Член 3 
По членот 175 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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„Член 175а 
(1) Организацијата или органот, комуналниот 

завод за социјално осигурување односно службата 
што ги врши работите на спроведувањето на соци-
јалното осигурување наведена во членот 175 став 4 
од овој закон се должни на осигуреникот да му да-
дат писмено известување за утврдениот личен доход 
и за стажот на осигурувањето остварени во прет-
ходната календарска година. 

(2) Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње е должен на осигуреникот да му даде писмено 
известување за периодите на пензискиот стаж на-
полнети до 31 декември 1969 година и за личниот 
доход остварен во одделни години од 1965 до 1969 
година, регистрирани во матичната евиденција. 

(3) Осигуреникот што не е задоволен со утврде-
ниот личен доход и со стажот на осигурувањето 
(став 1) или со периодите на пензискиот стаж и со 
личниот доход регистрирани во матичната евиден-
ција (став 2), има право да бара во рок од 15 дена 
од денот на приемот на известувањето, давателот 
на известувањето да донесе решение за утврдениот 
личен доход и за стажот на осигурувањето, односно 
за периодите на пензискиот стаж и за личниот доход 
регистрирани во матичната евиденција. Ова реше-
ние давателот на известувањето е должен да го до-
несе во рок од 15 дена од приемот на барањето. 

(4) Против решението за утврдениот личен до-
ход и за стажот на осигурувањето што го донесува 
организацијата или органот, осигуреникот има право 
на приговор до органот надлежен според статутот 
на организацијата односно според соодветниот општ 
акт на органот, во рок од 15 дена од денот на дос-
тавувањето на решението. 

(5) Органот на кого му е изјавен приговорот е , 
должен да одлучи за приговорот во рок од 15 дена 
од денот на поднесувањето на приговорот. Реше-
нието донесено по приговорот е конечно. 

(6) Против решението за утврдувањето на лич-
ниот доход и на стажот на осигурувањето во слу-
чаите од членот 175 ст. 2 и 3 од овој закон осигуре-
никот има право на жалба до републичкиот завод за 
социјално осигурување, а во случајот од членот 175 
став 4 на овој закон — право на приговор во рок од 
15 дена до органот на самоуправувањето определен 
со статутот на посебната заедница на осигурувањето. 
Решението донесено по жалбата односно по приго-
ворот е конечно. 

(7) Решението на републичкиот завод за перио-
дите на пензискиот стаж и за личниот доход оства-
рени од 1 јануари 1965 година до 31 декември 1969 
година регистрирани во матичната евиденција (ст. 
2 и 3), како и конечните решенија од ст. 5 и 6 на 
овој член, имаат својство на управен акт против 
кој може да се води управен спор. 

(8) Известувањата Од ст. 1 и 2 на овој член, 
решението од ставот 3 на овој член, како и конеч-
ните решенија од ст. 5 и 6 на овој член, задолжи-
телно содржат и порука за правното средство што 
осигуреникот може да го користи за заштита на сво-
ите права. 

(9) Ако давателот на известувањата не донесе во 
пропишаниот рок решение по барањето на осигу-
реникот (став 3), осигуреникот има право на приго-
вор како да е донесено решението. Ако надлежниот 
орган не одлучи за приговорот против решението 
односно не донесе решение по жалбата во пропиша-
ниот рок (ст. 5 и 6), осигуреникот може да поведе 
управен спор како да е донесено конечното решение. 

Член 1756 
(1) Ако комуналниот завод за социјално осигу-

рување со преглед на книгите и евиденциите кај 
организациите или органите (член 145 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) или на 
друг начин најде дека личниот доход и стажот на 
осигурувањето во случаите од членот 175 став 1 на 
овој закон се неточно утврдени, ќе ќ ги соопшти 

своите забелешки на организацијата односно на ор-
ганот и ќе бара личниот доход односно стажот на 
осигурувањето да се утврди во согласност со про-
писите. Барањето за исправка заводот е должен да 
го поднесе во рок од 90 дена од денот на приемот 
на податоците за утврдениот личен доход и за ста-
жот на осигурувањето. 

(2) Ако организацијата или органот ги усвои за-
белешките на заводот како основани, ќе изврши ис-
правка на утврдениот личен доход односно на ста-
жот на осигурувањето и за тоа ќе ги извести кому-
налниот завод за осцијално осигурување и осигуре-
никот. Во спротивно, организацијата или органот ќе 
му го соопшти на комуналниот завод за социјално 
осигурување својот став по забелешките од заводот 
и ќе му ги достави, по потреба податоците врз осно-
ва на кои е утврден износот на личниот доход од-
носно стажот на осигурувањето. Исправката односно 
својот став по забелешките од заводот организаци-
јата или органот се должни да ги достават во рок 
од 30 дена од денот на приемот на забелешките. 

(3) Ако осигуреникот не е задоволен со изврше-
ната исправка на личниот доход односно на стажот 
на осигурувањето, во случаите од ставот 2 на овој 
член, за заштита на своите интереси може да преземе 
мерки согласно со одредбите на членот 175а ст. 3, 4 
и 7 од овој закон. 

(4) Ако комуналниот завод за социјално осигу-
рување по спроведената постапка според ставот 2 
од овој член најде дека личниот доход или стажот 
на осигурувањето не е утврден во согласност со 
прописите, е должен во рок од 90 дена од приемот 
на соопштението од организацијата или органот 
(став 2), да поднесе тужба до судот од општа над-
лежност заради утврдување на личниот доход од-
носно на стажот на осигурувањето, кои според ва-
жечките прописи се земаат предвид за остварува-
њето на правата од пензиското осигурување. 

(5) Ако комуналниот завод за социјално осигу-
рување најде дека утврдувањето на личниот доход 
односно на стажот на осигурувањето остварен во 
организацијата или органот не е извршено врз ос-
нова на податоците што ги содржат пропишаните 
евиденции, или дека е извршено врз основа на 
невистинити податоци внесени во тие евиденции, 
е должен да поднесе пријава до органите надлежни 
за гонење." 

Член 4 
Во членот 182 став 2 зборовите: „во рок од 5 го-

дини од денот на почетокот на неговото примену-
вање" се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 31 
декември 1972 година". 

Член 5 
Во членот 209 став 1 точката 1 се менува и 

гласи: 
„1) ако одбие да даде податоци на осигуреникот, 

на уживател от на пензија или на органите на служ-
бата на социјалното осигурување, или спротивно на 
важечките прописи го утврди личниот доход и ста-
жот на осигурувањето кои осигуреникот ги остварил 
во претходната календарска година, или на осигу-
реникот му даде неточно известување, или даде 
неточни податоци за утврдување на фактите важни 
за утврдувањето на правото на пензија, или го спре-
чува увидот на самото место или прегледот на де-
ловните книги и евиденциите што се однесуваат на 
податоците во врска со пензиското осигурување;". 

Член 6 
Личниот доход и стажот на осигурувањето ос-

тварени од 1 јануари 1965 до 31 декември 1969 го-
дина, ќе се утврдуваат на начинот и според постап-
ката што до влегувањето во сила на овој закон биле 
пропишани во членот 175 од Основниот закон за 
пензиското осигурување. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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548. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЛИЧНИОТ 
ДОХОД КОЈ СЛУЖИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИСКИОТ ОСНОВ И НА ОСНОВОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Основ-
ниот закон за личниот доход кој служи за утврду-
вање на пензискиот основ и на основот за плакање 
придонес за социјално осигурување на работниците, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 22 октомври 1970 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
15 октомври 1970 година. 

ПР бр. 934 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД КОЈ СЛУЖИ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ И НА ОСНОВОТ 
ЗА ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за личниот доход кој служи 

за утврдување на пензискиот основ и на основот за 
плаќање придонес за социјално осигурување на ра-
ботниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66) во 
членот 34 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Одредбите на чл 22 до 24 од овој закон ќе се 
применуваат при утврдувањето на личниот доход 
остварен до 31 декември 1969 година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

549. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ 

Се прогласува Законот за објавување на сојуз-
ните прописи и други акти, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 

15 јули 1970 година и на седницата на Општествено-
-политичкиот собор од 22 октомври 1970 година. 

ПР бр. 922 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито. е. р. 

Претседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ И 

ДРУГИ АКТИ 

I. Објавување на прописите 

Член 1 
Прописите и другите општи акти на сојузните 

органи и организации, како и други акти на органи-
те и организациите определени со сојузен закон 
или со други сојузни прописи донесени врз основа 
на закон (во понатамошниот текст: сојузните про-
писи и другите акти), се објавуваат во „Службен 
лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија" (во понатамошниот текст: „Службен 
лист на СФРЈ"). 

Член 2 
Прописите и другите акти на врховниот коман-

дант на оружените сили на Југославија и на др-
жавниот секретар за народна одбрана, што се одне-
суваат само на Југословенската народна армија, се 
објавуват во „Службен воен лист". 

Југословенските стандарди што ги утврдува со-
јузниот орган надлежен за стандардизација, се об-
јавуваат во посебно издание на тој орган под назив: 
„Југословенски стандарди". 

Член 3 
Сојузните прописи и другите акти се објавуваат 

во „Службен лист на СФРЈ", во автентичните текс-
тови на јазиците на народите на Југославија: на 
српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки 
и македонски. 

Член 4 
Ако со републички пропис е определено репуб-

личките прописи да се објавуваат и на јазиците на 
определени народности, во „Службен лист на СФРЈ" 
се објавуваат сојузните прописи и другите акти и 
на јазиците на тие народности, како автентични тек-
стови. 

Член 5 
Одредбите на чл. 3 и 4 од овој закон се однесу-

ваат и на прописите и другите акти означени во 
членот 2 на овој закон. 

Член 6 
Во „Службен лист на СФРЈ" се објавуваат: 
1) уставот и уставните амандмани, законите, 

општествениот план, СОЈУЗНИОТ буџет, завршната 
сметка на сојузниот буџет, одлуките, декларациите, 
резолуциите и препораките на Сојузната скупштина, 
автентичните толкувања на закони, деловниците на 
Сојузната скупштина и на нејзините собори и дру-
гите нејзини акти за кои Сојузната скупштина ќе 
одлучи да се објават во „Службен лист на СФРЈ"; 
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2) актите на Претседателот на Републиката за 
одликувања и помилувања, указите и другите негови 
акти за кои тоа со закон е определено или за кои 
тој ќе одлучи да се објават во „Службен лист на 
СФРЈ"; 

3) уредбите, одлуките, упатствата, деловникот и 
другите општи акти на Сојузниот извршен совет, 
како и неговите решенија за кои со сојузен закон, 
со друг сојузен пропис или со заклучок на Советот е 
определено да се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ"; 

4) правилниците, наредбите и упатствата на 
функционерите што раководат со сојузни органи 
на управата или со сојузни организации и на сојуз-
ните совети, како и решенијата на тие функционе-
ри и на сојузните совети за кои со сојузен закон 
или со друг пропис е определено да се објавуваат 
во „Службен лист на СФРЈ"; 

5) одлуките и другите акти на Уставниот суд на 
Југославија, на Врховниот суд на Југославија, на 
Врховниот стопански суд, на Сојузното јавно обви-
нителство и на Сојузното јавно правобранителство, 
за кои со сојузен закон е опрепелено да се обја-
вуваат во „Службен лист на СФРЈ"; 

6) исправките на сојузните прописи и на дру-
гите акти, кога ќе се утврди дека текстот објавен 
во „Службен лист на СФРЈ" не му одговара на из -
ворниот текст. 

Текстот на ратификуван меѓународен акт (до-
говор, спогодба, протекол и др.) се објавува со актот 
за ратификацијата во истиот број на „Службен лист 
на СФРЈ." 

Член 7 
Во „Службен лист на СФРЈ" се објавуваат и 

сојузните прописи и другите акти на Службата на 
општественото книговодство, актите на Сојузната 
изборна комисија, прописите и другите општи акти 
на Сојузната стопанска комора, на Југословенската 
заедница на социјалното осигурување, на Сојузниот 
завод за социјално осигурување, на работните и на 
другите организации и нивните заедници — ако со 
тие прописи и акти, врз основа на овластувањето 
од сојузниот закон, се уредуваат права и обврски 
на граѓаните и организациите, како и другите акти 
на тие организации и заедници определени со соју-
зен закон или со друг сојузен пропис донесен врз 
основа на сојузен закон. 

Член 8 
Сојузните прописи и д ву гите акти се објавуваат 

во „Службен лист на СФРЈ" во текстот што го ут-
врдил државниот орган односно организацијата или 
заедницата што го донела сојузниот пропис или 
другиот акт. 

Член 9 
За сб1авувањето на сојузните закони и другите 

акти на Сојузната скупштина во „Службен лист на 
СФРЈ", се грижи Секретаријатот за законодавство 
на Сојузната скупштина, а за објавувањето на дру-
гите прописи и другите акти се грижи стручната 
служба определена од Сојузниот извршен совет. 

Секретаријатот за законодавство на Сојузната 
скупштина и определената стручна служба го обез-
бедуваат објавувањето на сојузните-прописи и дру-
гите акти во „Службен лист ка СФРЈ", и во тој по-
глед се должни да постапуваат според заклучо-
ците и налозите од надлежните тела на Сојузната 
скупштина односно на Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Прописите и другите акти на сојузните органи на 

управата и организациите се објавуваат во „Служ-
бен лист на СФРЈ" врз основа на налог од органот 
односно организацијата што го донела прописот 
или другиот акт. 

Кон налогот за објавување & се доставува на 
надлежната стручна служба прописот односно дру-

гиот акт во текстовите на јазиците на кои според 
одредбите на овој закон се објавуваат сојузните 
прописи и другите акти. 

Член И 
Сојузните прописи и другите акти се објавуваат, 

по правило, во првиот нареден број на „Службен 
лист на СФРЈ", ако нивните текстови заради обја-
вување и се доставени на Новинската установа Слу-
жбен лист на СФРЈ во пропишаниот рок пред денот 
на излегувањето на тој број на „Службен лист 
на СФРЈ''. 

Стручните служби од членот 9 на овој закон 
утврдуваат кои сојузни прописи и други акти ќе се 
објавуваат во одделни броеви на „Службен лист на 
СФРЈ", како и редот по кој ќе се објавуваат тие 
прописи и други акти. 

Член 12 
Ако стручната служба на Сојузниот извршен 

совет (член 9) утврди дека сојузниот пропис или 
другиот акт од членот 6 став 1 точка 4 на овој за-
кон не е во согласност со сојузен закон или со друг 
сојузен пропис, пред објавувањето на тој пропис 
или на другиот акт, ќе му укаже на Сојузниот из-
вршен совет на таа несогласност и ќе му предложи 
на Советот преземање на мерки за кои Советот е 
овластен со Уставот на СФРЈ и со законот. 

II. Издавање на „Службен лист на СФРЈ" 

Член 13 
„Службен лист на СФРЈ" излегува во посебно 

издание за секој од јазиците на кои се објавуваат 
сојузните прописи и другите акти. 

Член 14 
„Службен лист на СФРЈ" излегува еднаш недел-

но и тоа, по правило, во ист ден во неделата. Како 
ден на излегување на „Службен лист на СФРЈ" се 
означува денот кога тој се пушта во промет. 

Надлежната стручна служба од членот 9 на овој 
закон, кога е тоа потребно, може да определи да се 
издаде вонреден број на „Службен лист на СФРЈ". 

Сите изданија на „Службен лист на СФРЈ" из-
легуваат едновремено. 

Член 15 
„Службен лист на СФРЈ" го издава Новинската 

установа Службен лист на СФРЈ. 

Член 16 
Претплатата цена на „Службен лист на СФРЈ", 

како и цената на одделен број на секое од издани-
јата на „Службен лист на СФРЈ" (член 13), е единс-
твена. 

Претплатената цена на „Службен лист на СФРЈ" 
и цената на одделни негови броеви ги утврдува 
Новинската установа Службен лист на СФРЈ. 

За секое зголемување на претплатената цена на 
„Службен лист на СФРЈ" Новинската установа 
Службен лист на СФРЈ е должна да го извести Со-
јузниот' завод за цени. Ако Сојузниот завод за пени 
најде дека зголемувањето на претплатната цена на 

Службен лист на СФРЈ" не е економски оправдано, 
ќе му предложи на Сојузниот извршен совет да го 
определи начинот на формирањето на претплатната 
цена за односната година. 

Одредбите од ст. 1 и 3 на овој член согласно се 
применуваат и на изданието „Југословенски стан-
дарди", со тоа што цената на тоа издание ја опреде-
лува Југословенскиот завод за стандардизација. 

Член 17 
Новинската установа Службен лист на СФРЈ е 

должна посебно да го искажува своето финансиско 
работење кое се однесува на издавањето на „Служ-
бен лист на СФРЈ". 
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Член 18 
Новинската установа Службен лист на СФРЈ е 

должна, пред објавувањето на сојузните прописи и 
другите акти во „Службен лист на СФРЈ", да обез-
беди податоците во врска со тие прописи и други 
акти да се чуваат како тајна ако тоа го определи 
органот односно организацијата што го донела про-
писот или другиот акт. 

Член 19 
Во ©гласниот дел на „Службен лист на СФРЈ" 

се печатат огласи за кои тоа е определено со сојузен 
закон или со пропис на Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Собранијата на општините се должни да им 

обезбедат на сите граѓани и на работните и други 
организации увид во „Службен лист на СФРЈ" кај 
соодветниот орган. 

III. Надзор 

Член 21 
Надзор над законитоста на работата на Новин-

ската установа Службен лист на СФРЈ во врска со 
издавањето на „Службен лист на СФРЈ" врши Сојуз-
ниот извршен совет. 

Заради обезбедување надзор над законитоста на 
Новинската установа Службен лист на СФРЈ, струч-
ната служба на Сојузниот извршен совет, како и 
сојузниот орган што ќе го определи Сојузниот из-
вршен совет, имаат право и должност да бараат од 
таа установа да им поднесе извештај за одделни 
прашања во врска со издавањето и печатењето на 
„Службен лист на СФРЈ", потребната документација 
за определувањето на претплатната цена на „Служ-
бен лист на СФРЈ" и на посебните изданија, пода-
тоци за остварените приходи од претплатата и про-
дажбата на одделни броеви на „Службен лист на 
СФРЈ", како и други податоци потребни за вршење 
на тој надзор. 

Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62) што се во спротивност со одред-
бите на овој закон. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

550. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
22 октомври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 
ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ИМЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ 
ПОРАДИ ПОПЛАВИТЕ ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА 

НА 1970 ГОДИНА 

1. Од средствата на резервниот фонд на феде-
рацијата, што се формираат според членот 95 од 
Основниот закон за финансирање на општествено-
политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70) и се 
доделува, без обврска за враќање, на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина износот од 70,000.000 
динари на име помош за отстранување на штетите 
на териториите на општините што ги снајде елемен-
тарна непогода (поплава, провала на облак и град) 
во првата половина на 1970 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот деи од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

IV. Завршни одредби 

Член 22 
Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 

начинот на утврдувањето на автентичните текстови 
на сојузните прописи и другите акти, освен актите 
што ги донесува Сојузната скупштина, на јазиците 
на народностите на кои се објавуваат сојузните про-
писи и другите акти (член 4 став 2), за роковите до 
кои сојузните прописи и другите акти треба да ЌЕ се 
доставуваат на Новинската установа Службен лист 
на СФРЈ заради објавување во „Службен лист на 
СФРЈ" (член 11 ста^ 1), за формата и начинот на 
издавањето на „Службен лист на СФРЈ" и за редос-
ледот по кој сојузните прописи и другите акти ќе 
се објавуваат во него (чл. 13 и 14), за начинот на 
постапувањето на Новинската установа Службен 
лист на СФРЈ со сојузните прописи и другите акти 
што и се доставуваат заради објавување во „Служ-
бен лист на СФРЈ", како и за чувањето на тајната 
во поглед на податоците во врска со тие прописи и 
други акти (член 18). 

Сојузниот извршен совет ќе го определи денот 
на почетокот на излегувањето на „Службен лист на 
СФРЈ" на јазиците на народностите (член 4), а нај-
доцна до 1 јануари 1971 година. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на Уредбата за Но-
винската установа Службен лист на Федеративна 

АС бр. 260 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на 

киот собор, народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р, 

551. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 22 
октомври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЗГРАДА НА АМБАСАДАТА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ЛУСАКА 

1. За потребите за сместување на амбасадата ќе 
се изгради зграда на Амбасадата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Лусака. 
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За изградбата на зградата на амбасадата од ста-
вот 1 од оваа точка ќе се обезбедат средства во изеос 
од 1,857.137,60 динари од што 300.000 динари од про-
дажбата на сегашната зграда на Амбасадата на 
СФРЈ во Лусака, а 1,557.137,60 динари во сојузниот 
буџет во периодот од 1971 до 1975 година, и тоа: 

во 1971 година 311.427,52 динари, 
во 1972 година 311.427,52 динари, 
во 1973 година 311.427,52 динари, 
во 1974 година 311.427,52 динари, 
во 1975 година 311.427,52 динари. 

2. Се овластува државниот секретар за надво-
решни работи да склучи договор за кредит до изно-
сот од 1,557.137,60 динари, со рок на враќање до 5 
години. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 263 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-пслитич-

киот собор, 
Радомир Коматина, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, е. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 246 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на 

киот собор, народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

552. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 22 
октомври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И 
КУПУВАЊЕ НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. За изградба и купување на станови за пот-
ребите на работниците на Државниот секретаријат 
за надворешни работи, како и на работниците што 
ќе се примат на постојана работа во Државниот се-
кретаријат за надворешни работи во периодот од 
1971 до 1973 година ќе се обезбедат средства во износ 
од 30,000.000 динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
обезбедат во сојузните буџети за 1971, 1972 и 1973 
година, и тоа: 

Динари 
— во сојузниот буџет за 1971 година 8,000.000 
— во сојузниот буџет за 1972 година 10,000.000 
— во сојузниот буџет за 1973 година 12,000.000 
3. За средствата од точката 2 на оваа одлука 

носител ќе биде Државниот секретаријат за надво-
решни работи. 

4. Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти може да користи кредит за станбена изградба 
до износот од 12,771.000 динари, со тоа што отпла-
тување^ на тој кредит да се врши од амортизаци-
јата на становите изградени со средствата и со кре-
дитот од оваа одлука, а разликата ќе се покрие од 
средствата на сојузниот буџет, што се одобруваат 
годишно за станбена изградба. 

553. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со членот 9 став 2 од Законот за 
надоместоците на личните доходи и трошоците на 
сојузните пратеници и функционери, Сојузната 
скупштина, на предлог од Административната коми-
сија на Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
22 октомври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ОДНОСНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 

СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Надоместоците на личните доходи на сојуз-
ните пратеници и функционери што ги избира или 
именува Сојузната скупштина (во понатамошниот 
текст: сојузните пратеници и функционери) се зго-
лемуваат односно се намалуваат зависно од општите 
движења во стопанството, од животните трошоци и од 
порастот на нивото на личните доходи на заложе-
ните, на начинот утврден со оваа одлука. 

2. Зголемувањето односно намалувањето на на-
доместоците на личните доходи се врши врз основа 
на утврдениот процент, со примена на скалата од 
оваа одлука. 

3. Процентот на зголемувањето односно намалу-
вањето не надоместокот на личните доходи, се утвр-
дува врз основа на геометриската средина на ин-
дексите: а) на општествениот производ на општес-
твениот сектор; б) на продуктивноста на трудот на 
општествениот сектор; ц) на животните трошоци и 
д) на движењето на просечните лични доходи во 
земјата. 

Индексите од ставот 1 на оваа точка ги утврдува 
Сојузниот завод за статистика. 

4. При поединечното утврдувење на зголемува-
њето односно намалувањето на надоместоците на 
личниот доход, се применува процентот утврден на 
начинот од точката 3 на оваа одлука, во зависност 
од височината на надоместокот на личниот доход, 
според следната скала: 

на надоместоците на личните доходи до 3.750 динари 
утврдениот процент; 
на надоместоците на личните доходи од 3.751 — 4.000 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,98%; 
на надоместоците на личните доходи од 4.001 — 4.250 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,96%; 
на надоместоците на личните доходи од 4.251 — 4.500 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,94%; 
на надоместоците на личните доходи од 4.501 — 4.750 
динари 
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— утврдениот процент помножен со 0,92%; 
на надоместоците на личните доходи од 4.751 — 5.000 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,90%; 
на надоместоците на личните доходи од 5.001 — 5.250 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,88%; 
на надоместоците на личните доходи од 5.251 — 5.500 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,86%; 
на надоместоците на личните доходи од 5.501 — 5.750 
динари 

— утврдениот процент помножен со 0,84%. 
Надоместоците на личниот доход над 5.750 ди-

нари, утврдениот процент се множи со 0,84% нама-
лен за 0,02% за секои 250 динари над 5.750 динари. 

5. Износите добиени со примена на скалата од 
точката 4 на оваа одлука се заокружуваат на тој 
начин што износите под 5 динари се заокружуваат 
на 5 динари, а износите над 5 динари се заокружу-
ваат на 10 динари. 

6. Исплатите на надоместоците на личните до-
ходи извршени од денот на донесувањето на послед-
ното решение за нивното зголемување односно нама-
лување се сметаат како аконтација до донесувањето 
на ново решение. 

Конечна пресметка на примените аконтации се 
врши по донесувањето на новото решение. 

7. Поединечни решенија врз основа на оваа од-
лука донесува Административната комисија на Со-
јузната скупштина. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Сојузна скупштина 

АС бр. 244 
23 октом^ои 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

на 
Претседател 

Општествено-политич-
киот собор, 

Радомир Коматина, е р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 258 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Социјално-здравстве-

ниот собор, 
Љубиша Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 

555. 
Врз основа на членот 164 став 1 точка 6 и чле-

нот 217 став 1 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Уставниот 
амандман IX точка 1 став 3 алинеја 4, Сојузната 
скупштина, на предлог од Претседателот на Републи-
ката, а по прибавеното мислење од Комисијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања, на сед-
ницата на Соборот на народите од 22 октомври 1970 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 22 октомври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Радојка Катиќ, општествено-политички ра-
ботник. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 292 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

554. 
Врз основа на членот 176 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
22 октомври 1970 година и на седницата на Соци-
јалко-здравствениот собор од 15 октомври 1970 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА САНАТОРИУМОТ ЗА ТУ-
БЕРКУЛОЗА „ПОХОРСКИ ДВОР" ВО ХОЧЕ КАЈ 
МАРИБОР ВРЗ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

МАРИБОР 

1. Правата и обврските на основач спрема Сана-
ториумот за туберкулоза „Похорски двор" во Хоче 
кај Марибор, што го основа федерацијата, се пре-
несуваат спогодбено од федерацијата врз Собрани-
ето на општината Марибор. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, , 
Радомир Коматина, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 

556. 
Врз основа на Уставните амандмани И точка 2 

став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
членот 74 став 1 од Законот за Службата на опш-
тественото книговодство, Сојузната скупштина, на 
предлог од Комисијата на Сојузната скупштина за 
избор и именувања, а по пријавеното мислење од 
Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот 
на народите од 22 октомври 1970 година и на седни-
цата на Ошптествено-политичкиот собор од 22 ок-
томври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШ-

ТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се разрешува од должноста на генерален дирек-
тор на Службата на општественото книговодство 
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Радован Макиќ, на негово барање, поради одење на 
друга должност. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 293 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на 

киот собор, народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

11) м-р Љубица Радовиќ, предавач на ЕКОНОМ-
СКИОТ факултет во Титоград. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 291 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Радомир Коматина, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпил;ак, е. р. 

557. 
Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 

став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
членот 5 став 3 од Законот за Сојузниот совет за 
координација на научните дејности и за Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности, Сојуз-
ната скупштина, на предлог од Комисијата на Со-
јузната скупштина за избор и именувања, а по при-
бавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на 
седницата на Соборот на народите од 22 октомври 
1970 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 22 октомври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА 

КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. Се разрешуваат од должност досегашните 
членови на Сојузниот совет за координација на на-
учните дејности, што ги именувала Сојузната скуп-
штина. 

II. За членови на Сојузниот совет за координа-
ција на научните дејности се именуваат: 

1) д-р Славчо Бахчеванџиев, проректор на Уни-
верзитетот во Скопје; 

2) д-р Теодор Грегорич, декан на Машинскиот 
факултет во Сараево; 

3) д-р инж. Иван Јурковић член на Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска; 

4) д-р Миха Ликар, вонреден професор на Ме-
дицинскиот факултет во Љубљана; 

5) д-р Ивица Мариниќ, претседател на Репуб-
личкиот совет за научна работа на СР Хрватска; 

6) д-р Сида Марјановиќ, претседател на Репуб-
личкиот совет за координација на научните дејно-
сти на СР Босна и Херцеговина; 

7) д-р Милан Нетков, директор на Институтот 
за социолошки и правни истражувања на Универ-
зитетот во Скопје; 

8) д-р Данило Пеин, професор на Земјоделскиот 
факултет во Белград; 

9) д-р Ернест Петрич, член на Извршниот совет 
на СР Словенија; 

10) д-р Драгослав Поповиќ, вонредан професор 
на Електротехничкиот факултет во Белград; и 

558. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
22 октомври 1970 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 22 октомври 1970 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА П Р Е Т -

СМЕТКАТА 
НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1970 ГОДИНА 

Член 1 
Во Претсметката на средствата на федерацијата 

за инвестиции во стопанството за 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/70) во членот 1 
став 1 точка 1 износот: „7.514" се заменува со изно-
сот: „7.574". 

Во точката 5 износот: „1.001" се заменува со из-
носот: „941". 

Член 2 
Во членот 2, во одделот I, точка 1 износот: 

„3.980" се заменува со износот: „3.739". 
Во точката 2 износот: „800" се заменува со из-

носот: „1.041". 
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) од царина на цемент 60" 
Досегашната точка 9 станува точка 10. 
Зборовите: „Вкупно 7.514" се заменуваат со збо-

ровите: „Вкупно 7.574". 
Во одделот V износот: „1.001" се заменува со 

износот: „941" на двете места. 

Член 3 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ", 

Сојузна скупштина 

АС бр. 262 
23 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
Претседател на Соборот на 

на Стопанскиот собор, народите, 
д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, а Р 
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559, 
Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 

со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/63 
и 54/67), во врска со членот 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 и 32/70) и точката 1 од Одлуката за постапката за утврдување 
и распределба на стоковните контингенти односно девизните контингенти за увоз па .стоки во 1970 го 

дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕ-

ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/70, 14/70, 21/70, 33/70 и .36/70), во точката 2 по 
редниот број 23 се додаваат десет нови редни броеви, кои гласат: 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

560. 
Врз основа ма членот 16 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 и 32/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНО-
СТИ КОИ МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ДЕВИЗИ ВО 
СМИСЛА НА ЧЛЕНОТ 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕ-
ВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ ЗА ПЛАКАЊЕ УВОЗОТ 
НА СТОКИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУ-

ВАЧКА 

Ï. Во Одлуката за работните организации од 
определени дејности кои можат да користат девизи 
во смисла на членот 16 од Законот за девизното ра-
ботење за плаќање увозот на стоки наменети за 
лична потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр* 

14/68 и 31/69), во точката 1 став 1 на крајот на од-
редбата под 6 топката се замолува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова одредба под 7, која 
гласи: 

„7) работните организации што увезуваат книги 
— за плаќање увозот на книги печатени на јазиците 
на народите и народностите на Југославија кога тие 
се произведени во копродукција на странски и до-
машни издавачки претпријатија.", 

2. Оваа одлука велуга во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 156 
21 октомври 1970 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е рч 

„23а 266-21-11 

. 236 266-22-11 

23в 266-23-11 

23г 266-31-11 
23д 266-31-12 

23ѓ 266-33-11 

23е 265-33-12 

23ж 651-71-10 
23з 651-74-90 
23ѕ 5 8 1 1 0 

Влакна синтетички определена должина, освен 
влакно синтетично полиестер. 
Влакна синтетички несечени во кабли, освен по-
лиестер 
Влакна синтетички, определена должина, влачени 
или чешлани, освен полиестер 
Целвлакно од волнен тип, невлачено ниту чешлано 
Целвлакно од памучен тип, невлачено ниту чешлано 
Целвлакно, невлачено ниту чешлано 
Целвлакно од памучен тип, сечено, влачено или 
чешлано 
Целвлакно од волнен тип, сечено, влачено или чеш-
лано 
Предиво од бескрајни рајон влакна 
Предива од други вештачки испрекинати влакна 
Целофан 

56.01/1 

56.02 

56 04/la, б 

56.01/2а 
56.02 
вкупно 

56.04/2а, 5 

56.04/26 
51.01/2а 
56.05/2 
39.03/2Ѓ 

85,000.000 динари 

6,000.000 динари 

20,000.000 динари 

20,000.000 динари 

400.000 динари 

400.000 динари 
25,000.000 динари 
1,000.000 динари 

19,000.000 динари". 

2. Во f «осите аа девизните контингенти од точката 1 на оваа одлука се вклучени и авансите одо-
брени за у^оз во 1970 година според режимот ДК*. 

3. Орча птн-ка влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ' 

Р п. бг. '"->7 
21 октомври галина 

Белги; л 
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561. 
Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 

став 1 точка 6 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA STAMP А" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „LA ЅТАМРА" бр. 222 од 
17 октомври 1970 година, што излегува во Торино, 
Италија. 

Бр. 650-1-12/48 
21 октомври 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић е. р. 

562. 

Врз основа на членот 52 став 4 во врска со чле-
нот 41 од Основниот закон за заштитата при рабо-
тата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 28/66), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство, Со-
јузниот совет за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗА-
ШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕРАБОТКА-
ТА И ОБРАБОТКАТА НА КОЖА, КРЗНО И ОТ-

ПАДОЦИ ОД КОЖА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните 

мерки и нормативи на заштитата при работата при 
преработката и обработката на кожа, крзно и от-
падоци од кожа. 

Член 2 
Како преработка и обработка на кожа и крзно, 

во смисла на овој правилник, се подразбираат сите 
технолошки операции и работи со кои суровата ко-
жа се претвора во штавена кожа или крзно. 

Како обработка на отпадоци (месишта, влакна, 
рогови и др.), во смисла на. овој правилник, се под-
разбираат сите технолошки операции и работи при 
симнувањето, конзервирањето и складирањето на 
отпадоци до нивното експедирање односно прера-
ботување во лепило и во други производи. 

Член 3 
На орудијата за работа и уредите со кои се вр-

шат технолошките операции и работи од членот 2 
на овој правилник се применуваат општите мерки 
и нормативи на заштитата при работата пропишани 
со Правилникот за општите мерки и нормативи за 
заштита при работата на орудијата за работа и уре-
дите („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67), ако со 
овој правилник не е определено поинаку. 

Член 4 
На определувањето локација за изградба на гра-

дежен објект за вршење на технолошките операции 
и работи од членот 2 на овој правилник (складови 
на сурова кожа, кол^арници и крзнарници), како и 
на изградбата на работни и помошни простории, во-
довод, канализација и места за отстранување на от-
падоците од кожа, се применуваат општите мерки 
и нормативи на заштитата при работата пропишани 
со Правилникот за општите мерки и нормативи за 

заштита при работата за градежните објекти наме-
нети за работни и помошни простории („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/67, 29/67 и 41/68), како и дру-
гите мерки на заштитата определени со посебни 
прописи за заштитата од пожар, од загадување на 
водата и воздухот и ел., ако со овој правилник не е 
определено поинаку. 

Член 5 
Забранета е обработка на кожа од животни за 

кои надлежниот ветеринарен орган не издал потвр-
да дека се здрави односно дека не се заразени. 

Член 6 
На обработка на кожа (транспорт во складови 

на сурова кожа, работа на машини, работа во суш-
ници, работа на бојосување и лакирање на кожа) 
можат да се запослуваат само телесно здрави лица 
што наполниле 18 години возраст и кои се стручно 
оспособени за такви работи. 

II. ПОСЕБНИ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗА-
ШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА 

I. Простории за складирање сурова кожа и отпадоци 
и простории за сушење сурова кожа 

Член 7 
Просторијата за складирање на сурова кожа 

(склад) мора да биде сместена во зграда чии ѕидови 
и таван се изработени од цврст материјал. 

Член 8 
Ѕидовите и таваните на просториите за склади-

рање на сурова кожа мораат да бидат мазни и из-
градени од материјал погоден за варосување. 

Ѕидовите до височина од 2 m над подот мораат 
да бидат изработени од материјал односно обложени 
или прев лечени со материјал кој не пропушта вода 
и кој може лесно да се пере и дезинфицира (ке-
рамички плочички, цементна глазура, мрсна боја и 
ел.). 

Член 9 
Подовите од просториите за складирање на су-

рова кожа и отпадни материјали (рогови, коски, на-
пушти и ел.), како и од другите простории во кои 
со оглед на природата на работата се разлева вода-
та, мораат да бидат изработени од водонепропустен 
материјал така што да можат лесно да се чистат и 
мијат. Рабовите на подовите и аглите на ѕидовите 
мораат да бидат изведени заоблено, а подот мора 
да има наклон спрема сливникот. 

Отворите на сливникот за отпадни води мораат 
да имаат, заради чистење, лесно пристапни решетки 
и сифони. 

Член 10 
Прозорците и другите отвори на просториите за 

складирање на сурова кожа мораат да имаат густи 
мрежи, заради спречување пристап на инсекти во 
таквите простории. 

Член 11 
Просториите за складирање на солена сурова ко-

жа и просториите за складирање на сува сурова 
кожа мораат да бидат меѓусебно одвоени. 

Член 12 
Просторијата за сушење на сурова кожа (суш-

ница) по правило, треба, да биде одвоена од другите 
работни простории, ако одведувањето на загадениот 
воздух не е ефикасно обезбедено. 

Член 13 
Посебни простории, одвоени од другите просто-

рии, мораат да се обезбедат и за: сместување на су-
рова кожа, на сол и на други помошни средства за 
редуцирање на бихроматите, на отровни, јадливи и 
кагризувачки материи (хемикалии), или на лесноза-
паливи материјали, топење на маста, загревање на 
лакови и др., растопување на натриум сулфидите, а, 
по потреба, и за други намени зависно од специфич-
носта на технолошките операции. 
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Член 14 
Складирање на сурови кожи не смее да се врши 

во производствени простории. 

Член 15 
Материјалот за пакување, што повторно ќе се 

употреби, мора веднаш по распакувањето на суро-
вите кожи да се дезинфицира со раствор на хлорна 
вар или со друго дезинфекционо средство. 

Отфрлениот и непотребен материјал (јажиња од 
слама, од лико и ел.) и ѓубрето што остануваат по 
распакуваното на суровите кожи, мораат веднаш 
да се изгорат. 

Член 16 
Подовите од просториите за складирање па су-

рова кожа мораат најмалку еднаш неделно да се 
мијат. 

Ѕидовите и таваните на просториите од ставот 1 
на овој член мораат да се варосуваат најмалку два-
пати годишно. 

Подовите на просториите од ставот 1 на овој 
член, како и ѕидовите на таквите простории до ви-
сочина 2 т , мораат да се дезинфицираат секогаш 
кога таквите простории ќе се испразнат. 

Дезинфекција на целата просторија на наведе-
ниот начин мора да се врши двапати годишно. 

Член 17 
Ако суровите кожи произлегуваат од добиток 

заклан без преглед од надлежниот ветеринарен ор-
ган, тие, во смисла на членот 43 став 1 од Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ" бр 16/65), мораат да се сместат во 
посебна просторија предвидена за таа намена доде-
ка тој орган не донесе одлука за понатамошната по-
стапка со таквите кожи. 

Член 18 
Отпадоците (рогови, коски, чапунки и др.) 

привремено можат да се сместуваат во наполно од-
воени простории, со тоа што побргу а најмалку ед-
наш во текот на месецот да се пратат на натамошна 
преоаботка. 

Просториите за отпадоците од ставот 1 на овој 
член мораат да бидат изградени и опремени како и 
просториите за складирање на сурова кожа. 

Член 19 
Половите на просториите од членот 18 на овој 

правилник мораат редовно да се прскаат со раствор 
оц т р б о л н а киселина или со друго соодветно де-
згг^екционо средство, заради спречување на гни-
ена 

^посториите од ставот 1 на овој член, по потреба, 
м о т г т да имаат уреди за вештачко (присилно) про-

Член 20 
Отпадоците што настануваат при обработката 

на кожа (месишта и ел.) а се подложни на гниење, 
мораат што почесто а најмалку еднаш во текот на 
смелата да се изнесуваат од работните простории и 
до експедирањето да се сместуваат во посебно об-
зидани комори или јами. 

Коморите или јамите од ставот 1 на овој член 
мораат да бидат што пооддалечени од работните про-
стории и мораат редовно да се празнат односно од 
нив отпадоците од ставот 1 на овој член мораат ре-
довно да се отстрануваат. 

Член 21 
На уочливо и видно место во просторијата за 

складирање на сурова кожа мора да биде истакнато 
писмено упатство за работа, со кое се определува 
постапката при работата со кожите и отпадоците, 
времето и начинот на дезинфицирањето на таквата 
просторија и мерките што треба да се преземат во 
случај на повреда при работата. 

2. Простории за штавување и преработка на кожа 
Член 22 

Во просториите за штавување и преработка на 
кожа во кои зиме односно за време на студени де-
нови се развива голема количина водена пара која 
настанува од топлата вода и од водните раствори, 
мораат да се обезбедат пропишаните микроклимат-
ски услови и да се спречува кондензирањето на па-
рата на ѕидовите и таваните. 

Замаглувањето на просториите од ставот 1 на 
овој член, по правило, се спречува со затворање од-
носно со покривање на изворот на парата (секаде 
каде тоа е можно) и со одведување на парата, маг-
лата и испарувањето со посебни шмукални уреди 
надвор од просторијата. Против замаглувањето мо-
жат да се применуваат и други технички мерки, ка-
ко на пр. одржување на соодветното ниво на тем-
пературата во просторијата со уфрлување на топол 
воздух, со топлотна изолација на објектот и др. 

Член 23 
Просториите во коч се врши топење, лужење, 

штавување и ел., мораат секојдневно да се чистат 
и мијат. Ѕидовите на просториите во кои суровата 
кожа се исплакнува и се омекнува во вода мораат 
да се мијат и со соодветен дезинфекционен раствор. 

Член 24 
На работните места на кои се врши преработка 

на кожа не смеат да се собираат поголеми количини 
отпадоци (месишта и др.). Овие места мораат да би-
дат одржувани така што да се обезбедени од лиз-
гање. 

Член 25 
Подготувањето и дозирањето на хемиските и 

другите средства за преработка на кожа и крзно мо-
ра да се врши на за тоа погодно место и на начин 
кој не е штетен по здравјето на работниците (со ко-
ристење на шмукални уреди, на гасни маски и ел.). 

3. Јами и канали 
Член 26 

Јамите што се вградени во просториите за топе-
ње, лужење, штавување и за слични технолошки 
операции, мораат да бидат наткриени или мораат да 
имаат рабови високи најмалку 20 cm над подот на 
просторијата. 

Рабовите на јамите што се наоѓаат под ротаци-
они буриња мораат да бидат оградени со ограда ви-
сока најмалку 10 cm. Таквата ограда мора да има 
посебни отвори за истекување на разлеаната течност 
во јамата. 

Член 27 
Во јамите, во кои можат да се појават отровни, 

замелушувачки или експлозивни гасови и пари, не 
смее да се влегува без претходно проветрување на 
јамата или отстранување на опасноста на некој друг 
проверен и сигурен начин. 

Ако во јамата од ставот 1 на овој член мораат 
итно да се извршат некои краткотрајни работи со 
спуштање на работник во јамата, мораат да се пре-
земат мерки за заштита на животот и здравјето на 
работникот, и тоа: работникот кој се спушта во ја -
мата мора да биде врзан со јаже, а друг работник 
мора надвор од јамата да го придржува јажето и да 
ја надгледува работата на првиот; слободниот крај 
на јажето мора да биде врзан за да не падне во ја -
мата. 

Пушење и приоѓање кон јамата со отворен оган 
е забрането. 

Член 28 
При чистењето и другите работи во јамите, во 

одводните канали и на други места на кои се поја-
вуваат отровни, замелушувачки и експлозивни га-
сови и пари, мора претходно да се обезбеди да се 
применуваат мерките на заштитата предвидени во 
членот 27 на овој правилник, како и другите соод-
ветни мерки на лична заштита на работникот (упо-
треба на гас-маска и др.). 

Четврток, 29 октомври 1970 
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Член 29 
Работниците што работат на чистење на подзем-

ни канали и јами во кои се собираат или се слеваат 
отпадни води, мораат да бидат опремени и со соод-
ветни лични заштитни средства за заштита на ор-
ганите за дишење (со маски, со изолациони апарати 
и др.) и за заштита против другите штетни вли-
јанија. 

Работите од ставот 1 на овој член мораат да ги 
вршат секогаш заедно најмалку два работници со 
претходно применување на заштитните мерки пред-
видени во чл. 27 и 28 на овој правилник. 

Член 30 
Одводните канали во просториите од членот 22 

на овој правилник мораат да бидат изведени така 
што водата од подовите да се слева во нив без за-
пирање. 

Сливникот на каналот во просторијата во која 
се симнува месиштето мора да има решетка за за-
држување на месиштето. 

Капаците' на каналот и сливниците мораат да 
бидат изведени така што да не пропуштаат испару-
вања и водени пари (со помош на сифон и ел.). 

4. Ротирачки бочви 

Член 31 
Ротирачките бочви мораат да бидат изградени 

односно заштитени така што да не го загрозуваат 
работникот при работата (заштитна ограда, оклоп 
и ел.). 

Заштитната ограда, поставена на страната на 
приодот кон бочвата, мора да има височина најмал-
ку 1,30 ш над подот на работната просторија. Оваа 
ограда мора да биде таква што да може лесно, без 
тешкотии, да се симнува и повторно да се наместува. 
Пред пуштањето на ротационите буриња во движе-
ње, оградите мораат да се постават на своето место. 

Конструкцијата на заштитната ограда мора да 
биде изведена така што бочната да не може да се 
пушти во движење додека оградата не се постави 
на своето место (со електричен контактор и ел.). 

Член 32 
Во ротирачките бочви и полубочви не смеат да 

се употребуваат леснозапаливи растворувачи (бен-
зин, шпиритус и ел.) заради одмастување. Ако, по 
исклучок, се користат такви средства, мораат да се 
преземат соодветни мерки на заштита против ек-
сплозија и пожар. 

Член 33 
Ако ротирачката бочва има решеткава врата 

низ која отпадната вода за време на ротацијата мо-
же да истекува, под неа мора на подот да се стави 
направа за присобирана и отечување на отпадната 
вода. 

5. Симнување на влакната, месиштето и краеш-
ниците 

Член 34 
При рачното симнување на влакната и месиш-

тето, како и при обрежување™ на краешниците, от-
падоците мораат да се собираат во соодветен сад и 
повремено да се отстрануваат на за тоа определено 
место за да се отстрани лизгавоста на подот. 

Член 35 
Рачичките односно држалките на ножевите за 

обрежување на краешниците, како и за симнување 
на влакната и месиштето, мораат на страната на но-
жот да имаат проширување односно кожен штитник, 
кој спречува слизнување на раката на работникот 
спрема сечилото на ножот. 

Член 36 
Машините со ротирачки вал јаци на кои се нао-

ѓаат остри или тапи ножеви (за симнување на влак-

на и месиште, за цедење, за израмнување и др.) мо-
раат да бидат обезбедени од зафаќање рака на ра-
ботникот и од повредување со ножевите, и тоа на 
еден од начините пропишани за машините за за-
вршна обработка на кожа со валјаци. 

Постаментот на кој работникот стои при опслу-
жувањето на машината од ставот 1 на овој член 
мора да биде изработен така што да го овозможува 
истекувањето на водата, влакната, месиштето и ел. 
и да го попречува лизгањето на работникот (дрвени 
или челични летви и др.). 

Член 37 
На работните места за обрежување и формира-

ње на кожа со електрични ножици, поради можно-
ста прстите да бидат зафатени од ножот кој ротира 
и поради невозможност да се применува ефикасна 
механичка заштита, мораат да се поставуваат вешти 
и за таква работа добро обучени работници. 

6. Машини за цепење и израмнување на кожа 

Член 38 
На машина за цепење на кожа и за мокро стри-

жење на крзно мора да се покрие оној дел на ножот 
кој не се користи за режење. 

Местото на влезот на кожата во машината мора 
да биде заштитено така што прстите на работникот 
кој ја опслужува машината да не можат да доста-
сат меѓу валјаците односно на ножот на машината 

Член 39 
Вовлекувањето на кожа во машината за цепење 

на кожа мора да се врши само со помош на годеа 
алат (со дрвени стапчиња и ел.). 

Член 40 
На машина за стружење на кожа со помош на 

која се отстранува одвишниот дел на ткивото заради 
израмнување на дебелината на кожата, острењето 
на ножевите мора да се врши автоматски. 

Местото на влезот на кожата во машината мора 
да биде заштитено така што прстите на работникот 
кој ја опслужува машината да не можат да доста-
сат меѓу валјаците. Заштитата, по правило, се из-
ведува со поставување заштитен штит. 

Член 41 
Подот под машините од чл. 38 до 40 на овој пра-

вилник мора да биде изведен така што лесна да се 
одведува исцедената вода. 

Постаментот пред машината на кој работникот 
стои мора да го исполнува условот Од ставот 2 на 
членот 36 од овој правилник. 

Член 42 
Електричната инсталација, електромоторите и 

другите електрични уреди на машините од чл. 31 до 
33, членот 36 и чл. 37 до 41 на овој правилник, мо-
раат да бидат изработени, поставени и узем јени 
според Техничките прописи за изведување електро-
енергетски инсталации во згради (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66). 

7. Маслосување на кожа за ѓонови 
Член 43 

При прскањето на крупонот, вратот и краешни-
кот со масла со помош на пиштол во затворена про-
сторија, мора да се обезбеди ефикасна вентилација 
на работните места. Уредите за прскање и уредите 
за вентилација со противпожарни мерки мораат да 
се обезбедат против палење и експлозија на распр-
сканите пари и гасови на масло. 

Член 44 
Подот на работното место на работникот што 

врши маслосување на кожа мора да се обезбеди про-
тив лизгање и нечистотија. Работното место и про-
сторијата мораат почесто да се мијат со топла вода 
и со средства за одмастување. 
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8. Варење на лак, маст и сл* 

Член 45 
Варењето на лакот, маста и сл. мора да се врши 

во одделна просторија во која е обезбедена добра 
вентилација. 

Котлите за варење на лакот, маста и ел. мораат 
да имаат капаци што можат лесно и добро да се 
затворат при избувнување на пожар. 

Над котлите за варење на лакот, маста и ел. мо-
раат да бидат поставени собирани на вентилациони-
те уреди за отшмукување на парите и гасовите. 

Просторијата од ставот 1 на овој член мора да 
има средства за ефикасно гаснење на пожар во заче-
ток {апарат за гаснење, песок и др.). 

Член 46 
Растопувањето и редукцијата на хромниот рас-

твор мора да се врши во одделна просторија односно 
на отворен простор достатно оддалечен од другите 
работни Места и работни простории. 

Одделната просторија од ставот 1 на овој член 
мора да биде голема и мора да има уред за ефикасна 
вентилација. 

Садовите во кои се вари хромовиот раствор во 
затворени простории треба, по правило, да имаат 
механички мешалки. 

Член 47 
Садовите во кои се врши растопување и редук-

ција на хромовиот раствор мараат да бидат од ма-
теријал отпорен на киселини (пооловени садови 
И ел.). , 

9. Работа со хемиски средства 

Член 48 
Работата со хемиски средства на лужење, на-

гризување, симнување влакна, штавување и на дру-
ги слични технолошки операции за обработка на 
кожа, се врши опоред упатствата на производителот 
на односните средства, ако со овој правилник не е 
определено поинаку. 

Член 49 
Леснозапаливи, експлозивни, отровни и јадливи 

материи што се употребуваат при обработката на ко-
жа не смеат да се складираат во работните просто-
рии. Складирањето на таквите материи се врши во 
годни садови кои се држат во заклучани посебни 
простории. 

Член 50 
Леснозапаливите, експлозивните, отровните и 

јадливите материи смеат да се издаваат во количи-
ни што се потребни за текушто односно редовно вр-
шење на работата, и тоа само на лице што ги по-
знава опасностите при ракувањето со односната ма-
терија. 

10. Машини за завршна обработка на кожа 

Член 51 
Машините со вал јаци за стружење на месиште-

то и лицето на кожата (бланширање, израмнување 
на наборите, полирање, четкање, кршење, пеглање, 
бојосување, истегање. сушење, чешлање и суво чи-
стење на крзно и ел.) мораат да бидат конструирани 
односно заштитени така што раката на работникот 
да не може да биде зафатена со ротирачките вал јаци, 
со ножевите и другите подвижни делови на маши-
ните. Валјаците на машините треба да бидат вкло-
пени односно покриени или опремени со соодветен 
вид заштита ( со заштитна мрежа, заштитен браник, 
достатно долга маса за вложување и др.). 

Член 52 
Машините за завршна обработка на кожа на 

кои истовремено работат двајца работници мораат 
да имаат сигурносен уред за пуштање во работа со 

кој управуваат двајцата работници така што без 
нивното истовремено посредство да не може да се 
пушти машината во погон. 

Работниците пред почетокот на работата мораат 
да го испитаат функционирањето на заштитната на-
права на таквите машини. 

Член 53 
Машините за бланширање, брусење, четкање на 

кожа и другите машини што при работата создаваат 
прав, мораат да имаат посебен уред за отшмукуваше 
на настанатиот прав. 

Моторите, склопките и другите електрични уре-
ди на машините од ставот 1 на овој член мораат да 
бидат заштитени од навлегување на Јправ, односно 
мораат да бидат поставени надвор од просторот 
што е загрозен од запалив односно експлозивен 
прав. 

Член 54 
За време на брусењето на ножот, на машините 

За бланширање мора да се исклучи работата на уре-
дите за отшмукување на правот поради опасност од 
пожар. 

Член 55 
Во близината на машините за бланширање, бру-

сење или четкање на кожа мораат да бидат поста-
вени апарати за гаснење на пожар, сад со песок или 
со вода и ел. 

11. Пегли и преси 

Член 56 
Работното место за рачно пеглање на кожа мора, 

заради заштита од прекумерна топлина, на погоден 
начин по природен или вештачки пат да се про-
ветрува. 

Член 57 
Пресите за пеглање кожа што работат на хид-

рауличен притисок или пресите за пеглање со 
вал јаци на посник мораат да имаат во простооот за 
пеглање уреди за заштита на прстите на работникот. 

Член 58 
Уредот за прекинување на работата на хидра-

уличната преса мора да биде изведен така што, по 
потреба, да може да го активира кој и да било од 
обата опслужувачи, и тоа независно едниот од дру-
гиот. 

Член 59 
На работното место ка ј пресите за пеглање на 

кожа мора да стои на располагање соодветен помо-
шен алат за распрострување на кожата пред пегла-
њето (драг и ел.). 

Член 60 
Заради заштита на опслужувачот од прекумер-

ната топлина што ја зрачи пресата за пеглање на 
кожата, мораат да се применат мерките на зашти-
тата предвидени со Правилникот за општите мерки 
и нормативи за заштита при работата на орудијата 
за работа и уредите. 

12. Бојосување и лакирање на кожа 

Член 61 
Просториите во кои се врши бојосување и лаки-

рање на кожа и крзно по рачен пат со помош на 
четки или со макање во раствори на бои со лесно 
испарливи растворувачи (со ацетон, етил-ацетат, 
амил-ацетат и др.), мораат да имаат уреди за ефи-
касно проветрување. 

Местата на кои се задржуваат работниците при 
бојосувањето на кожата и крзното со макање во са-
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дови со раствор на бои треба да се определат така 
што работниците да бидат што подобро заштитени 
од штетното дејство на гасовите и парите. 

..Член 62 
Машините за механичко бојосување и лакирање 

на кожа и крзно мораат да, бидат приклучени на 
посебен уред за шмукање гасови и пари за нивното 
безопасно одведување надвор од работната просто-
рија на места од кои не можат да се враќаат пов-
торно во просторијата. 

Одведувањето на гасовите и парите од ставот 1 
на овој член во димните канали на кои се приклу-
чени печките, е забрането. 

Член 63 
Бојосувањето и лакирањето на кожа со прска-

ње на леснозапаливи бои мора да се врши во по-
себни простории, и тоа во посебни кабини за прска-
ње што имаат уреди со јако дејство за шмукање и 
одведување на гасови и пари. 

Кабините за бојосување и лакирање на кожа со 
прскање и уредите во нив, мораат да бидат изгра-
дени од незапалив материјал. 

Член 64 
Електричната инсталација, уредите и апарати-

те во просториите-за бојосување и лакирање од чл. 
61 до 63 на овој правилник мораат да бидат изгра-
дени во согласност со Прописите за електричните 
постројки на надземни места загрозени од експло-
зивни смеси (Додаток на „Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 18/67). 

•Сите метални делови на кабините за лакирање 
на кожа со прскање мораат да бидат прописно 
уземјени. 

Член 65 
Во просториите за бојосување и лакирање на ко-

жа, покрај мерките предвидени во членот 64 на овој 
цравилник, мораат да се преземат и соодветните 
мерки на противпожарната заштита предвидени со 
важечките прописи за работата во просториите со 
лсснозапаливи материјали. 

Во просториите за бојосување и лакирање па 
кожа во близината на работните места мораат да се 
наоѓаат постојано исправни средства за гаснење на 
пожар во зачеток (апарати за гаснење, садови со 
песок или со вода и ел.). 

Член бб 
Наслагите на истурени бои и лакови во просто-

риите од членот 65 на овој правилник, како и ос-
татоците или талозите од бои и лакови во садовите 
и резервоарите во кои тие се чуваат, мораат секој-
дневно да се отстрануваат. Текстилните крпи за бри-
шење и чистење на четки или на бојосани површи-
ни по употребата мораат да се фрлат во посебен 
метален сад со капак, сместен на сигурно место. 
Овој сад секојдневно треба да се празни а крпите 
да се фрлаат во отпад или да се изгорат за да не 
дојде до самозапалување на крпите во садот. 

Чување на нитро лакови и на маслени бои во 
заедничка просторија не е допуштено. 

Член 67 
На работните места на кои вршењето на рабо-

тите е особено опасно по животот и здравјето на 
работниците (на пр. бојосување и лакирање со лес-
нозапаливи материи, варење на масти и лакови, од-
мастување со бензин и со други леснозапаливи и 
по здравјето штетни материи), мораат, на видно 
место, да се истакнат изводи од општиот акт на ра-
ботната организација за безбедноста при работата 
на таквите места. 

13. Средства за лична заштита при работата и лич-
на заштитна опрема 

.Член 68 
На работниците што ги вршат технолошките1 

операции и работите од членот 2 на овој правилник, 
зависно од видот на штетното дејство на одделни 
материи и работи, им се даваат на користење по-
требни средства за лична заштита и лична заштит-
на опрема во согласност со одредбите на Правилни-
кот за средствата за лична заштита при работата' 
и за личната заштитна опрема („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/69). 

Член 69 
Заштитната облека на работниците што работат 

со сурови кожи мора редовно да се пере а најмалку 
еднаш неделно, и по потреба да се дезинфицира. 

Забрането е запеелените лица да ја однесуваат 
заштитната облека дома на перење или да излегу-
ваат од кругот на работната организација облечени 
во заштитната облека. . 

Член 70 
Работниците што работат со сурови кожи пред 

да влезат во просторијата за земање храна мораат 
да ја свлечат заштитната облека, а рацете добро да 
ги измијат со топла вода, со сапун и со дезинфек-
ционо средство. 

14. Заеднички одредби 

Член 71 
Работниците кои при работата доаѓаат во непо-

среден допир со сурови кожи мораат, пред да ста-
пат на работа, да се запознаат со опасностите од 
заразите што можат да бидат предизвикани од су-
рови кожи. 

Член 72 
Работниците што имаат какви и да било отво-

рени озледи,"а особено на вратот, лицето и рацете, 
не смеат да се распоредуваат на работни места на 
кои озледеното место би можело да дојде во допир со 
сурови кожи. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Ако спроведувањето на мерките и нормативите 

на заштитата пропишани со овој правилник за по-
стојните градежни објекти бара поголеми или по-
себни инвестициони вложувања, за усогласувањето 
на таквите градежни објекти со мерките и норма-
тивите на заштитата пропишани со овој правилник 
важи одредбата на членот 82 став 2 од Правилникот 
за општите мерки и нормативи за заштита при ра-
ботата за градежните објекти наменети за работни 
и помошни простории. 

Член 74 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за хиги-
енските и технички мерки при работењето на пре-
работката на кожи (кожари) — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 98/47). 

Член 75 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во uСлужбен лист на СФРЈ" 

Бр. 396/1-6 
17 септември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет 
за труд, 

Антон Пелајнар, е. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени 
на Одлуката за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/70, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И 

УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

Во точката 2 на крајот треба да се додадат за-
пирка и зборовите: „а ќе се применува на работите 
што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од 
тој ден". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 21 октом-
ври 1970 година. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Живко Јошило од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Со-
малија. 

II 
Се назначува 
Синиша Кошутиќ, досегашен помошник начал-

ник на Управата за кадровски работи во Државниот 
секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Со-* 
малија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр, 20 
15 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА BOTSWANE 

I 
Се назначува 
Кемал Сејфула, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Замбија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Bot-
swane, со седиште во Лусака. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
15 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛ-
СКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

I 
Се отповикува 
Арса Милатовиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Полска. 

II 
Се назначува 
Владо Малески, досегашен претседател на Ко-

мисијата за културни врски со странство во Собра-
нието на СР Македонија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија • во Народна Република 
Полска, 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
17 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за примерна работа на развивањето 
полет за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешинските и војничките 
особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Барић Николе Звонко, Биондић Марка 
Младен, Ђорђевић Радомира Илија, Мартиновић 
Марјана Ђенко, Николић Благоја Драган, Пап Ан-
туна Антун, Пауновић Стевана Радивоје, Павловић 
Светислава Добривоје, Пејин Петра Младен, Пекеч 
Илије Бранко, Пепић Милана Миле, Радевић Паје 
Раде, Рогановић Милована Радоје, Селимовић Осма-
на Ферид, Зечевић Илије Перо; 

разводниците: Даковић Данила Гојко, Михајловић 
Станислава Звонимир, Мујичић Миливоја Војин, 
Мужек Мирка Стјепан, Полић Марјана Иван; 

војниците: Баз јек Ладислава Ивица, Бал а ји Хамзе 
Назиф, Богдановић Радомира Бошко, Будимовић 
Мухе Сакиб, Церк Франца Антон, Ђорђевић Бран-
ка Јовица, Кржманац Франца Сречко, Кулишић 
Ива Јаков, Рожник Јаноша Јанош, Срећо Вице Сло-
бодан; 

за особено истакнување во познавањето и вршењето 
на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Барић Николе Звонко, Биондић Марка 
Томо, Буразеровић Хасана Сефер, Цвејић Радована 
Драган, Чампрић Војина Ђорђе, Чинку Петра Ви-
орел, Ђокић Теодора Миодраг, Ђукић Миљка Пред-
раг, Фади Фрање Фрањо, Филиповић Станоја Ми-
ломир, Грозданић Јанка Вељко, Херцигоња Бранка 
Здравко, Јандрић Мије Драгутин, Јевтић Озрена 
Радован, Јордановски Димев Киро, Кнежевић Ристе 
Десимир, Колевски Ваљана Тане, Ковачевић Крсти-
воја Нинко, Кркић Милана Зоран, Лазовић Љубо-
мира Љубомир, Лештар Јосипа Јосип, Мајер Стје-

пана Иван, Малев: Ловре Андрија, Медић Милоша 
Чедо, Мићић Душана Милоје, Миливојевић Јована 
Бранко; 

Николић Божидара Станко, Николић Атанаси-
ја Зоран, Николовски Методија Томислав, Паушић 
Ивана Звонко, Пеј ин Војислава Љубисав, Праштало 
Николе Драган, Прелог Елизабете Андреј, Радић 
Радована Милован, Рафаи Шандора Шандор, Ре-
џеповић Бахтијара Осман, Сел е т и Јована Ласло, 
Скендеровић Ивана Златко, Светић Стеве Лазо, Сте-
вић Селимира Новица, Шушљик Мила Илија, 
Шврака Милана Душан, Томић Саве Ђорђе, Тр-
бојевић Ђуре Перо, Васовић Дамљана Добрица, Ве-
љача Павла Бранко, Вуковић Николе Ненад, Ву-
кушић Марјана Томислав, Ждраловић Етхема Есад, 
Жижа Станка Бранко, Жужић Марјана Владимир; 

разводниците: Бешевић Радисава Предраг, Дамја-
новић Марјана Анте, Фишић Драгољуба Богољуб, 
Гамбирожа Проке Славко, Јелен Франца Марјан 
Ковач Стевана Стеван, Крцатовић Јуре Јозо, Маја-
новић Османа Ибрахим, Миловановић Веље Тито, 
Миљковић Драгомира Драгослав. Пецарски Свето-
зара Иван, Перишкић Маријана Адам, Петрикић 
Јурја Јосиф, Петровић Милојка Жарко, Стефано-
вић Владимира Мирослав, Шлибар Мирка Влади-
мир, Терзић Славка Стјепан, Валоневић Маријана 
Нинослав, Вукоја Вјекослава Милан; 

војниците: Ахмић Ханке Сеад, Аљиљи Исуфа 
Осман, Амиџић Лаке Лазар, Антонијезић Милана 
Радован, Арифи Раћипа Азем, Бабић Вељка Срете-
није, Бајкић Ратомира Драгољуб, Баришић Винка 
Стјепан, Барјактаревић Мустафе Сулејман, Баура-
нов Душана Јован, Бербић Хусније Шефко, Берењи 
Тибора Тибор, Витић Нухије Исен, Бобанац Фили-
па Станко, Бобек Петра Божидар, Брковић Жизоте 
Радован, Чеперковић Јована Милорад, Деспотовић 
Милисава Љубиша, Димитријевић Александра Не-
бојша, Димитровски Тодора Стеван, Добриновић 
Душана Богдан, Дремељ Андреја Андреј,. Дробац 
Ђуре Мирко, Дудуковић Светозара Вељко, Душа-
новић Лазара Стамен, Ђевер Јована Живко, Ђокић 
Томислава Љубиша, Ђукановић Александра Драган, 
Ђурић Мирослава Цветко, Гајгер Фрање Ранко, 
Глаговшек Јоета Антон, Глигорић Станка Раденко, 
Грујичић Миладина Предраг; 

Хасић Мехмеда Омер, Хоџај Муаглета Саљи, 
Хрибовшек Франца Франц, Ивановић Милоша Мар-
ко, Ивановски Александра Милован, Ивков Ивана 
Славко, Јанковић Владислава Љубинко, Јанковић 
Мирољуба Владо, Јанковић Пантелија Владимир, Ја-
њић Ђорђа Миодраг. Јенеји Фрање Јосип, Кабаш 
Даута Мустафа, Кахрић Хусеина Хамдија, Келић 
Лазара Богољуб, Кметовић Михаила Ференц, Коц-
ковић Ивана Дамир, Коцман Јожета Јанез, Кома-
тина Душана Радивоје, Ковач Антона Милан. Ко-
зомерник Петра Јанез, Кукољ Ладислава Јосип, Ла-
лић Милоша Миле, Лучић Милоша Момчило. Лукић 
Гвоздена Томо, Љатифај Мусли Аљи, Мацарол Дра-
фта Маријан, Маћешић Пане Бранко. Мамула Са-
ве Душан, Матуш Јанка Јанко, Мавсар Мартина 
Мартин, Мехмети Љона Мухарем, Методијев Дра-
гана Митко, Мезак Ивана Златко, Мигнот Јожефа 
Мирко, Михајловић Драгољуба Миленко, Микић 
Бранка Јанко, Миланковић Јосе Лојзиј, Миловано-
вић Милутина Радован, Миловић Лазара Петар, 
Минић Светомира Милош; 
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Ненадов Николе Милош, Николић Анђелка Гој-
ко, Николић Ранка Маринко, Панић Часлава Пан-
телије, Павловић Богослава Пејо, Павловић Добро-
сава Верољуб, Пећник Светозара Јован, Пејић Луке 
Мато, Петровић Анте Иван, Поповић Лазара Ду-
шан, Поповић Љубана Ненад, Поточник Јожефа 
Миро, Радић Светомира Србобран, Рахте Халила 
Хашим, Рајковић Остоје Симо, Ракић Шиме Драго, 
Ристић Милете Милан, Рончевић Стеве Милан, Са-
гадин Михајла Станко, Сакић Ћамила Хуснија, 
Сајда Ивана Андрија, Саздовски Петра Трајан, 
Сејдић Алије Атиф, Симић Спасе Сретен, Симо-
новски Николе Васил, Симовић Љубомира Божо, 
Сирк Ивана Иван, Стевановски Рампа Сотир, Стипић 
Илије Пејо, Стоев Косте Ефтим, Стојановић Симе 
Стојанче, Стојмировски Иванов Никола, Суходол 
Франца Северин; 

Шаља Јашара Алија. Шинтлер Хинка Хинко, 
Штефанец Јуре Драго, Штруц Рудолфа Карељ, 
Шуљагић Љубомира Милорад, Тацић Салке Исмет, 
Танасковић Васила Крсте, Таубер Камила Зденко, 
Тот Баги Ференц, Траиловић Веселина Јеремија, 
Требјешанин Радисава Божидар, Трстеник Стани-
слава Станко, Умек Франца Бранко, Вагенхофер 
Јосипа Срећко, Васић Станоја Веселин, Величко-
вић Трајка Стојадин, Васиљевић Адама Милан, 
Влаховић Светислава Ђорђе, Вујаковић Бранка 
Симо, Вујовић Душана Миљко, Вукићевић Душана 
Стојан, Зеле Јанеза Јанез, Зубер Живка Стеван, 
Жупанич Станка франц. 

Бр. 185 
22 декември 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

538. Закон за ратификација на Конвенцијата 
за кривичните дела и некои други акти 
извршени во воздухоплови — — — — 1153 

539. Закон за учеството на федерацијата во 
обновата на Босанска Краина — — — 1160 

540. Закон за располагање со девизите доби-
ени на име помош за отстранување на 
последиците од земјотресот во Босанска 
Краина — — — — — — — — — 1161 

541. Закон за извршување на одлуките на за-
едниците на социјалното осигурување за 
давање помош на Босанска Краина — — 1161 

542. Закон за регулирање на девизните кре-
дитни обврски на работните организации 
од подрачјето на Босанска Краина пого-
дено од земјотресот — — — — — — 1162 

543. Закон за регулирање на плаќањето на од-
ложените ануитети по кредитите дадени 
од средствата на федерацијата на работ-
ните организации на териториите на оп-
штините Бања Лука. Челинац, Лакташи 
и Босанска Градишка — — — — — 1162 

544. Закон за отстапување на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово дел од при-
ходот од сојузниот придонео од личниот 
доход од работен однос — — — — —, 1163 

545. Закон за измени на Законот за мерките 
за извршување на претсметката на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството за 1970 година — — — 1163 

за де-
— — 1164 

Страна 
54(f Закон за дополнение на Зац 

визното работење — — 
547. Закон за измени и дополненија на Ос-

новниот закон за пензиското осигурување 1164 
548. Закон за дополнение на Основниот закон 

за личниот доход кој служи за утврдува-
ње на пензискиот основ и на основот за 
плаќање придонес за социјално осигуру-
вање на работниците — — — — — 1166 

^Закон за објавување на сојузните про-
писи и други акти — — — — — — 1166 

550. Одлука за доделување средства на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војво-
дина од резервниот фонд на федераци-
јата на име помош за отстранување на 
штетите поради поплавите во првата по-
ловина на 1970 година — — — — — 1168 

551. Одлука за обезбедување средства за из-
градба на зграда на Амбасадата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Лусака — — — — — 1168 

552. Одлука за обезбедување средства за из-
градба и купување на станови за потре-
бите на Државниот секретаријат за над-
ворешни работи — — — — — — — 1169 

553. Одлука за зголемување односно намалу-
вање на надоместоците на личните дохо-
ди на сојузните пратеници и функцио-
нери — — — — — — — — — Ц69 

554. Одлука за пренесување на правата и об-
врските на основач спрема Санаториу-
мот за туберкулаза „Похорски двор" во 
Хоче кај Марибор врз Собранието на оп-
штината Марибор — — — — — — 1170 

555. Одлука за избор на судија на Уставниот 
суд на Југославија — — — — — — 1170 

556. Одлука за разрешување од должност на 
генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство — — — 1170 

557. Одлука за разрешување од должност и 
именување членови на Сојузниот совет 
за координација на научните дејности — 1171 

558. Измени и дополненија на Претсметката 
на средствата на федерацијата за инве-
стиции во стопанството за 1970 година — 1171 

559. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување и распределба на стоковните 
и девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1970 година — — — — — — Ц71 

560. Одлука за дополнение на Одлуката за 
работните организации од определени 
дејности кои можат да користат девизи 
во смисла на членот 16 од Законот за де-
визното работење за плаќање увозот на 
стоки наменети за лична потрошувачка — 1172 

561. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „La Stampa" — — 1172 

562. Правилник за посебните мерки и норма-
тиви на заштитата при работата при пре-
работката и обработката на кожа, крзно 
и отпадоци од кожа — — — — — 1172 

Исправка на Одлуката за измени на Одлука-
та за определување на стоките чиј извоз 
и увоз е регулиран — — — — — — 1178 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главев и одговорев уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1. — 

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Шишића бр. IT 


