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428. 
У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
в,рска: со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот 
на Народната скупшти,на на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го (прогласува Законот 
за изменувањата и дополнувањата на Основниот за-
кон за прекршоци, кој го донесоа Сојузното веќе и 
Беќето на народите на Народната ску,пштина на ФНРЈ 
на своите седници од 28 септември 1951 година-, а кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА 
ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Основниот закон за прекршоците од 4 декември 
3947 годи,на со изменувањата и дополнувањата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 107/47, 87/48 и 11/50) се м е . 
нува и дополнува така да неговиот пречистен текст 
гласи: 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
П Р В Д Е Л 

МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ ОДРЕДБИ 
ГЛАВА I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
(1) Прекршоците се повреди на правни прописи 

аа кои се пропишани со зако,н или со други пропиен 
Административни казни и заштитни мерки. 

(2) Административните казни и заштитните мерки 
ги изрежуваат државните органи определени со овој 
закон. 

Член 2 
(1) За прекршок може да се казни само ако, пред 

да е сторен, тој бил предвиден со закон или со друг 
пропис и за него била пропишана казна. 

(2) Ако после сторе,ниот прекршок е изменет про-
писот за прекршокот, ќе се примени поблагиот пропис. 

Член 3 
Прописите за прекршоци можат да се донесуваат: 

а) со закон; 
б) со уре,дби и наредби на Владата на ФНРЈ и 

на владите на наро,дните републики; 
в) со правилници и наредби од Претседателот 

на Владата на ФНРЈ и претседателите на владите на 
народните републики, на советите на Владата на ФНРЈ, 
на советите на владите на народните републик,и и на 
министрите кои се на чело на министерствата на Вла-
дата на ФНРЈ и на владите на народните републики; 

г) со правилници и наредби на претседателите 
на советите на Владата на ФНРЈ и на претседателите 
на советите на владите на народните републики, врз 
основа на одделно овластување дадено со закон или 
со уредба; 

д) со одредби на народната скупштина на авто-
номната по крај ина, со одлуки на народ-ниот одбор на 
автономната област и со наредби на главниот извршен 

одбор на народната скупштина на автономната покра-
јина; 

ѓ) со одлуки на народните одбори (на месните, 
на народните одбо-ри на населби, градски, околиски Л 
обласни). 

Член 4 ' 
(1) Државните органи од претходниот член можат, 

да пропишуваат административни казни и заштитни 
мерки само за повреда на прописите кои ги ти-е доне-
суваат во рамките на својата надлежност утврдена сб 
уставот, со закони и со други општи прописи. 

(2) Држа-вниот орган кој е овластен да прошишува 
административ,ни! казни и заштитни мерки не може ова 
право да го пренесе на пони-ски државни органи. 

(3) Народните одбори не можат да го пренесат 
ова право на своите органи. 

Член 5 
Пропис-ите за прекршоци важат на подрачјето на 

државниот орган кој ги донел. 
Член, 6 

(1) За прекршоците можат да се пропишуваат лан 
рична казна и казната затвор. 

(2) За еден прекршок може да се пропише и па^ 
рична -казна и казната затвор, но само алтернативно. 

(3) Во случаите предвидени со овој закон (член 
35) момев да му се порекне на сторителот на прек,р-
шокот наместо пропишаната парична казна или ка-
зната затвор, казната укор. 

Член 7 
(1) Паричната казна не може да се пропише ао 

помал износ од 20 динари нити поголем од 10.000 ди^ 
лари. 

(2) Со закон и со уредба можат да се п р о п и л ^ 
ваат за девизните, царинските, даночните и други пре-
кршо-ци, сторени од мате,ријална заинтересираност, па-
рични казни и преку 10.000 динари или во сразмерен 
или сличен однос спрема определената основа. 

(3) За прекршоците што ќе ги сторат правните 
лица можат да се пропишуваат парични казни ^о за-
кон и со уредба и преку 10.000 динари. к 

Член 8 
(1) Парична казна, можат да пропишуваат и тоа: 

а) месните народни одбори и народните одбори 
на населба до 1.000 динари; 

б) народните одбори на градовите во состав на 
околија до 2.000 динари; 

в) околиските народни одбори и народните од-
бори на градовите вон од составот од околијата до 
з.000 динари; 

г) обласниот народен одбор на автономната об-
ласт, обласните нар-одни одбори, народните одбори на 
главните градови на народните републики и главниот 
и,звршен одбор на народната скупштина на автоном-
ната покраина до 5.000 динари. 

(2) Другите државни органи од членот 3 на сво ј 
закон можат да проп-ишуваат парична казна во грани-
ците определени во членот 7 на овој закон. 
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Член 9 
(1) Износите на наплатените парични казни за пре-

кршоците одат во полза на фондот за социјални уста-
нови, кој се оснива во секоја народна република. 

(2) Прописите за ово ј фонд и за располагањето 
со средствата на фондот ги до-несува владата на на-
родната република. 

(3) Со посебен сојузен закон може да се про-
пише износите на наплатените парични казни за опре-
делени видови на прекршоци да одат во полза на со-
јузниот буџет. 

Член 10 
^ 1) Казната затвор може да се пропише само со 

заке и или со уредба. 
(2) Казната затвор не може да биде пократка од 

шест часа нити подолга од триесет дена, доколку со 
с в о ј закон не е .определено инаку (чл. 29 и 38). 

Член И 
(1) Со закон и уредба може со казната затвор 

или паричната казна да се пропише заштитната мерка 
одземаше на предметите кои се употребени за извр-
шувањето на прекршокот, или се набавени со прекр-
шокот или настанале со извршувањето на прекршокот. 

(2) Со закон и уредба можат да се пропишуваат 
и други заштитни мерки. 

Член 12 
(1) Прекршокот може да биде извршен со сто-ру-

вање или несторување. 
(2) Прекршокот е извршен со несторување кола 

сторителот го пропуштил дејството кое бил должен 
да го изврши. 

Член 13 
Прекршокот е извршен во време кога сторителот 

работел или бил должен да работи, без обзир кога 
последицата настап-ила. 

Член 14 
Прекршокот е -извршен во местото дека сторите-

лот работел или бил должен да работи, ,доколку со 
овој закон (член 15 став 2) или со пропис за прекр-
шокот не е инаку определено. 

Член 15 
(1) За прекршок ќе се казни само ако е сторен 

на територијата на Федеративна Народна Република 
Југослав-ија, до-колку со закон или со уредба не е про-
пишано инаку. 

(2) Прекршокот е сторен на територијата на Феде-
ративна 'Народна Република Југославија кога стори-
телот на таа територија работел, или бил должен да 
работ-и, или кога настапила на неа последицата. 

(3) Прописите за прекршоците кои важат на це-
лата територија на Федеративна Народна Република Ју-
гославија ќе се применат на секого ко ј ќе стори пре-
кршок надвор од нејзината територија на домашен 
брод или воздухоплов. 

ГЛАВА II 

ОДГОВОРНОСТ И КАЗНУВАЊЕ ЗА ПРЕКРШОК 

Член 16 
(1) Не е одговорно лицето кое ќе стори прекр-

шок во состојба па трајно или времено душевно обо-
л е ш е или времена душевна пореметеност или заостанат 
душевен развиток доколку поради овие состојби не 
можел сторителот да биде свесен за значењето на сво-
ето дејство или за пропуштањето или не можел да 
управува со споите постапки. 

(2) Околноста да е прекршокот сторен во пијана 
состојба не ја исклучува одговорноста на сторителот. 

Член 17 
(1) За врекршок не е одговорно ли-це кое не на-

вршило четиринаесет години во време н-а извршува-
њето на прекр-шокот. 

(2) Ако такво лице стори прекршок, за тоа ќе им 
се обрне внимание на неговите родители односно на 
старателот, за да применат воспитни мерки. 

Член 18 
(1) Со о-глед на природата на прекршокот и на 

личните особини на малолетникот ко ј наполнил чети-
ринаесет години, органот надлежен за постапката мо-
же да ја лрекрати постапката против него и да го 
само опомене да не прави во иднина прекршоци. Во 
таков случај надлежниот орган ќе им обрне за тоа 
внимание на родителите на малолетникот одно-сно на 
старателот -и на ш-колската установа во која се шко-
лува малолетникот, за да тие применат воспитни и 
дисциплински мерки. 

(2) Со казната затвор ва-ков малолетник може да 
се казни само исклучително, ако се утв-рди дека е по-
требно да се примени оваа казна со оглед на приро-
дата на прекршокот и на личните особини на мало-
летникот. 

Член 19 
Со пропис за прекршокот може да се определи 

дека родителот односно старателот на малолетникот 
ко ј ќе го стори тој прек-ршок ќе се казни со парична 
казна, ако ја пропуштил должноста да се грижи за 
малолетникот, 

Член 20 
За одговорноста достаточна е небрежноста на сто-

рителот, доколку со пропис за прекршокот не е опре-
делено дека ќе се казни само за умисла. 

Член 21 
(1) Правното лице ќе се казни за прекршок к о и 

е определено тоа со пропис за прекршокот. 
(2) Правното лице може да се казни за прекршок 

само ако прекршокот го сторил неговиот службеник 
или претстав-ник вршејќи го дејст.вото од името на 
правното таце или ако е пропуштено дејство што 
било должно да го изв-рши правното лице. 

(3) Против правното лице може да се изреки е 
како административна казна само парична казна, како 
и ^пропишаните заштитни мерки кои можат да се при-
менат на правното лице. 

(4) Со пропишаната административна ка-зна ќе се 
казни и претставникот односно службеникот на прав-
ното лице кој го сторил прекршокот вршејќи го деј-
ството од името на правното лице или пропуштувајќи 
да го изврши дејството. 

(5) Со пропис-за прекршокот може да се опре-
дели за паричната ка-зна со која е казнет претставни-
кот или службеникот на правното лице да одговара 
солидарно правното лице, доколку не се казнува тоа 
за истиот прекршок. 

Член 22 
Административно-казнената постапка нема да се 

води нити ќе се порекнува казна за п-рекршокот про-
тив лицата кои уживаат дипломатски имунитет. 

Член 23 
Со оглед на природата на прекршокот надлежниот 

државен орган може да ја п-рекрати постапката п р о т а 
сторителот ако е прекршокот сторен во крајна нужда, 
или ако во време на извршувањето на прекршокот 
бил сторителот во стварна заблуда сметајќи погрешно 
дека постоат околности според кои, кога тие би по-
стоеле стварно, би било 'допуштено неговото дејство 
(пропуштањето). 

Член 24 
Непознавањето на прописот со кој е предвиден 

прекршокот не извинува. 
Член 23 

(1) Тој што со умисла налов орн друг его ил-и му 
помогне да стори прекршок ќе се казни како да го 
сторил самиот. 
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(2) Со оглед на природата на прек,ршокот, како и 
на начинот и на околностите под кои а ц о е извр-шено 
наговорувањето или помагањето и со оглед на степе-
нот на одговорноста на наговорувало! и помагачот, 
може да се препрати постапката против нив. 

(3) Наговорувачот и помагачот нема да се казнат 
ако не е сторен прекршокот. 

Член 26 
За делото за кое сто,рителот е прогласен за ви-

новен во кривичната постапката тој не може да се 
казни во а д м инист рати-в н о- казн ената постапка. 

ГЛАВА III 
ПРИ.МЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАЗНИ И НА 

ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ 

Член 27 
(1) При порекнувањето на парич,ната казна во ре-

шението за прекршокот се определува и срокот за 
плаќање на паричната казна, кој не може да биде по-
краток од три ни подолг од триесет дена сметајќи од 
денот на правосилноста на решението за прекршокот. 

(2) Во оправдани случаи органот кој го донел во 
прв степен решението за прекршокот може да дозволи 
првичната казна да се ис,плати во отплати. Во тој слу-
чај тој орган ќе го определи начинот на н,аплатува-
њето и срокот на исплатата. Овој срок не може да 
биде подолг од шест месеци, доколку со одделен за-
кон не е определено инаку. 

Член 28 
(1) Ако казнетиот не ја плати во определениот 

срок паричната казна, таа ќе се замени со казната за-
твор. 

(2) На малолетникот - под шеснаесет години не 
може паричната казна да му се замени со затвор. 

(3) Паричната казна ќе се наплати присилно само 
ако е тоа предвидено со посебен закон или со уредба. 

(4) Ако казнетото правно лице не ја плати пари-
чната казна во определениот срок, таа ќе се наплати 
присилно. 

Член 29 
(1) При заменувањето на паричната казна со за-

твор се сметаат секои започнати двестотини динари во 
еден ден затвор, но казната затвор не може да пре-
мине триесет дена. 

(2) По исклучевме од одредбата на претходниот 
став, кога е изречена за прекршоците од чл. 7 ст. 2 
на овој закон парична казна преку 20.000 динари, ка-
зната затвор со која се заменува паричната казна 
може да премине триесет дена, но во никој случај не 
може да биде подолга од три месеца. 

(3) Кога за прекршоци е пропишана покрај пари-
чната казна алтернатив-но и казната затвор чија што 
најголема мерка е помала од триесет дена, казната за-
твор со која се заменува изречената парична казна не 
смее да ја премине нај-високата мерка на казната за-
твор пропишана за тој прекршок. 

(4) Ако казнетиот ис,плати само еден дел од па-
рнчната^ казна, остатокот ќе се замени со каењата за-
твор спрема претходните ставови. 

(5) Извршувањето на казна,та зат-вор со која е за-
мената паричната казна ќе се прекине ако казнетиот 
го исплати остатокот на паричната казна. 

Член 30 
Кога се применува казната затвор во траење по-

долго од елен ден, се изрекнува на цели денови. 
Член 31 

Органот кој го донесува решението за прекршокот 
ќе му ја одмери казната на сторителот во границите 
определени со прописот со кој е пропишана админи-
страти,вната кѕвна за тој прекршок. При тоа ќе ги 
земе во обѕир сите околности кои влијаат да биде 

казната поголема или помала (отежителнп и олес,н,и-
телни околности) а особено: тежината на сторениот 
прекршок и неговите последи,ци, околностите под кон 
е сторен прекршокот, степенот на одговорноста на. 
сторителот, личните прилики и држањето на сторите-
лот после сторениот прекршок. 

Член 32 
При одмерувањето на паричната казна ќе се земе 

во обѕир и имотната состојба на сторителот. 

Член 33 
Кога му е оставен на државниот орган и-збор по-

меѓу паричната казна и казната затвор, казната за-
твор ќе се изоек-не кога прекршокот има потешки по-
следици или укажува на поголем степен на одгово.р-
носта на сторителот, што надлежниот орган ќе го 
образложи во решението за прекршокот. 

Член 34 
Органот надлежен за постапката може на стори-

телот да му ја одмери казната под пропишаната "нај-
ниска мерка од определениот вид на казна или наме-
сто казната затвор да пепе ние парична казна, ако 
најде дека со сторениот прекршок не се произведени! 
потешки последици а постоат такви олеснителни: 
околности кои укажуваат на тоа што ,и со ублажената 
казна да може да се постигне целта на казнувањево. 
Вака ублажената казна не може да оди, под општиот 
законски минимум од односниот вид на казна. 

Член 35 
Ако сторениот прекршок според околностите под 

кои е извршен е од незначително значење, или ако 
со него не се предизвикани никакви или само очи-
гледно незначителни последици, или ако постоат дру-
ги околности кои ја на-малуваат одговорноста на сто-
рителот -во значителна мерка, така да може да се оче-
кува дека сторителот во иднина ќе се клони од г,у-
шење прекршоци и без порекнувањето на пропиша-
ната казна, органот надлежен за постапката може на 
сторителот да му ја нарече казната укор наместо па-
ричната казна или казната затвор. 

Член 36 
На лицето казнето за прекршок не може по исте-

кот на една година од денот на и-здржаната или за-
старената -казна или заштит,ната мерка изречената а,д-
мин,истративна казна или заштитна мерка да му се 
земе во обѕир како отежи-телна околност при одмеру-
вањето на ка-зната за прекршокот кој го сторил после 
тоа време, доколку со пропис за прекршокот не е 
определено инаку. 

Член 37 
Ако сто,рителот сторил со едно дејство повеќе 

пре-кршоци, казната му се изреки,ува по оној пропис, 
по кој се предвиду,ва построга казна. 

Чаен 38 
Ако сторителот со повеќе дејства сторил повеќе 

прекршоци по кон не е донесено решение, а постап-
ката се води пред 'еден државен орган, претходно ќе 
се утврди казната за секој прекрш ок па ќе се и заги-
нат сите така утврдени казни, а ако се тие казни о,д 
и-ст вид, ќе се изрекне вкупна казна која е ед-наква 
на збирот на поодделните утврдени казни, со тоа 
вку,пната казна на затвор да не може да премине два 
месеца. 

Член 39 
(1) Заштитната мерка одземање на предмети и. -

се употребени за извршување на прекршокот, или се 
доба,вени со прекршокот или настанале со извршува-
њето на прекршокот, може да се изрече само ако се 
тие предмети соп-ственост на сторителот. 

(2) Предметите од пертходн,иот став можат да се 
одземат и кога не се сопственост на сторителот, ако 
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тоа го бараат интересите на општата безбедност или 
причините на јавниот морал. Со ова не се засега во 
право го на третите лина за надоена да на штетата од 
Сторителот. 

(3) Органот кој донесува решение за прекршокот 
ќе определи со тоа решение, согласно со напатстви-
јата од министерот на внатрешните работи на народ-
ната република, да ли ќе се уништат или продадат 
одземените предмети, или ќе се предадат на музеј 
или на соодветна установа. 

(4) Продажбата на земените предмети се врши по 
правилата што важат за административно извршување, 
доколку со посебни прописи не е определено инаку. 

(5) Парите доби вени со продажбата на предметите 
што се сопственост на сторителот ќе одат во полза 
на фондот од член 9 на овој закон, а парите добивени 
со продажбата на одземените предмети кои не се 
сопственост на сторителот му се предаваат на сопстве-
никот. Ако сопственикот не е познат и не се пријави 
ни за една година, добивените пари одат во корист 
ла фондот од член 9 ' н а овој закон. 

ГЛАВА IV 
ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 40 
(1) Администратнвно-казнената постапка не може 

да се започне ако измине шест месени од денот кога 
прекршокот е сторен. 

(2) Застарувањето се прекратува со секое дејство 
од надлежниот државен орган ^правено на водењето 
на постапката против сторителот на прекршокот. Со 
секој -прекин започнува повторно да тече застарено-
ста. но а д м ин и стр ат и вн о - казн е н а т а постапка не може 
да се започне во никој случај по истекот на година 
дена од денот кога прекршокот е сторен. 

(3) Со посебен закон за определени прекршоци 
можат да се продолжат сроковите од претходните 
ставови. 

Член 41 
(1) Изречената административна казна и заштит-

ната мерка не може да се наврши кога ќе изминат 
шест месеци од денот кога решението за прекршокот 
станало правосилно. 

(2) Застарувањето се прекратува со секое дејство 
од надлежниот државен орган управено на извршу-
вањето на казната или на за.штитната мерка. Со секој 
прекин започнува повторно да тече застареноста, но 
казната и заштитната мерка не можат во никој случај 
да се извршат по истекот на година дена од денот 
кога решението за прекршокот стапало правосилно. 

(3) Со посебен закон за определени прекршоци 
можат да се продолжат сроковите од претходните ста-
вови. 

В Т О Р Д Е Л 
АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНА ПАСТАПКА 

ГЛАВА V 
ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ПОСТАПКАТА 

Член 42 
Постапката предвидена со овој закон се приме-

нува на сите прекршоци, доколку со посебен закон за 
поодделни прекршоци не е определена ина.ква по-
стапка. 

Член 43 
Адмнипстративно-казнената постапка се води по 

службена должност. 
Член 44 

(1) Државниот орган што ја води админнстратив-
но-казнената постапка е должен вистинито и наполно 
да ги утврди фактите што се важни за донесувањето 

Џ 

на решението. Тој е должен со еднака грижливост да 
ги испита како околностите што го теретат обвинетиот 
така и околностите што му служат за одбрана. 

(2) Државниот орган што ја води ед менмет рати в-
но-казнената постапка должен е да се грижи незнае-
њето или неукоста на странките да не биде од штета 
по нивните права. 

Член 45 
(1) Пред да се донесе решение обвинетиот мора 

да биде сослуша.н за предметот поради кого се води 
постапката против него. 

(2) За случај да уредно повиканиот обвинет не 
дојде на сослушување, органот надлежен за постап-
ката може да донесе решение за прекршокот и без 
сослушување на обвинетиот, ако најде дека неговото 
сослушување не е нужно за да се утврди правилно 
состојбата на предметот. 

(3) Решение за прекршокот може да се донесе 
без сослушување на обвинетиот и во случајот што е 
предвиден во членот 120 на овој закон. 

Член 46 
Во административно-казнената постапка органот 

надлежен за постапката ги оценува доказите по сло-
бодно уверение. 

Член 47 
(1) На обвинетиот кој не го знае јазикот на кој 

се води административно-казнената постапка мора да 
му се овозможи преку преводач да се запознае со 
целиот материјал и да је следи постапката. 

(2) Тој има право во текот на постапката да се 
служи со јазикот на кој зборува. 

Член 48 
Во административно-казнената поста.пка обвинетиот 

не може да биде ставен во притвор, а може да биде 
задржан пред да се донесе решението за прекршокот 
само во случаите предвидени со овој закон (членови 
96 и 97). 

Член 49 
(1) Против првостепеното решение за прекршок 

има место на жалба. 
(2) Решението на второстепениот орган е право-

силно. 
Член 50 

Државните органи во административно-каанената 
постапка должни се да укажуваат едни на други прав-
на помошт. 

ГЛАВА VI 
ОПШТИ ОДРЕДБИ НА ПОСТАПКАТА 

1) Органи за водење на административно-казнената 
постапка 

Член 51 
(1) Административно-казнената постапка ја води 

во прв степен судијата за прекршоци на околискиот 
односно градскиот (реонскиот) народен одбор. Град-
скиот (реонскиот) народен одбор може, но потреба, 
да има и двајца или повеќе судии за прекршоци. 

(2) Владата на народната република може да опре-
дели за подрачја на поодделни градови во состав на 
околија и на поразвиени места, како и за подрачја на 
поодделни лучки, погранични и аеродромски поверен-
а в а , да ја води ал м и н и с тр ат ивн о - к а знеи ата постапка 
судија за прекршоци за односното подрачје. 

(3) По прекршоците што ги пропишуваат месните 
народни одбори, народните одбори на населби и на-
родните одбори на градовите во состав на околијата, 
кои немаат судија за прекршоци, адмннистратпвно-ка-
знената постапка ја води комисија за прекршоци на 
народниот одбор составена од секретарот на народ-
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илот одбо,р и два члена на одборот определени од 
народниот одбор. 

(4) Со посебен закон може да се пропише адми-
нистрат,ивно-казнената постапка за определени прекр-
шоци да ја води во прв степен советот за прекршоци 
при министерството на внатреш.ните работи на народ-
ната република или друг орган на управата. 

Член 52 
(1) Судијата за прекршоци и неговиот за.меник ги 

избира народниот одбор во согласност со министерот 
на внатрешните работи на народната република. 

(2) Судијата за прекршоци за своето работеше 
одговорен е пред народниот одбор кој го избрал. 

(3) Судијата за прекршоци мора да има завршен 
правен факултет или виша школа на Министерството 
на внатрешните работи на ФНРЈ. 

(4) За случај на изземање или на друга спрече-
ност, судијата за прекршоци го заменува неговиот за-
меник. 

(5) Судијата за прекршоци е службеник на народ-
ниот одбор. 

Член 53 
(1) За повреди на службената должност судијата 

за прекршоци одговара дисциплински по прописите 
што важат за државните службеници. 

(2) Повредите на должноста на судијата за пре-
кршоци ги расправува одделна дисциплинска комисија 
определена од наро,дниот одбор од редот на членовите 
на одборот. Дисциплинската комисија се состои од 
претседател и два члена. 

(3) Дисциплинската постапка се започнува по 
предлог ед претседателот на народниот одбор или од 
министерот на внатрешните работи на народната ре-
публика!. 

(4) Прошв првостепеното решение од дисципли,н-
ската комисија може да се подаде жалба во срок од 
петнаесет дена до советот за прекршоци при мини-
стерството на внатрешните работи на народната репу-
блика, чија што одлука е конечна. Право на жалба 
има судијата за прекршо,ци против кого е започната 
дисциплинска постапка, како и органот на чиј пред-
лог е започната ,постапката. 

Член 54 
(1) Судијата за прекршоци го разрешува народ-

ниот одбор што го избрал; 
(2) Судијата за прекршоци може да биде разре-

шен ако. го побара тоа са.миот. 
(3) Судијата за прекршоци ќе биде разрешен во 

следни случаи: 
а) ако биде осуден за кривично дело на казната 

ватвор или некоја потешка казна; 
б) ако постои некоја друга причина поради која, 

по прописите кои важат за државните службеници, 
престанува службата на државен службеник по силата 
на закон. 

(4) Народниот одбор ќе го разреши судијата за 
прекршоци ако утврди дека не е способен или не е 
достоен да ја врши должноста на су,дија за прек,р-
шоци. Предлог за разрешување поднесува советот за 
прекршоци при министерството на. внатрешните работи 
на народната република по сослушувањето на суди-
јата за прекршоци. 

Член 55 
(1) По жалбата против решението кое во админи-

стративно-казнената постапка го донесува судијата за 
прекршоци, решава во втор степен советот за прекр-
шоци ,при министерството на внатрешните работи на 
народната република. 

(2) По предлог на министерот на внатрешните 
работи на народната република можат, по потреба, со 
решение на владата на народната република да се 
образуваат за под.рачја на определени околии и гра-
дови одделенија на советот за прекршоци. 

(3) По жалбата против ,решението за прекршокот 
што во прв степен го донел советот за прекршоци 
при министерството на внатрешните работи на на,род-
ната. република, решава во втор степен со.ветот за 
прекршоци при Министерството на внатрешните ра-
боти на ФНРЈ. 

(4) Ако првостепеното решение за прекршокот го 
донел друг орган на управата, решава во втор степен 
советот за прекршоци при министерството на внатре-
шните работи на народната република, доколку со по-
себен закон не е определено инаку. 

(5) По жалбата против решението за прекршокот 
кое го донесува комисијата за прекршоци при месниот 
народен одбор (на народниот одбор на населба или на 
град во состав на околија), решава во втор степен су-
дијата за прекршоци на надлежниот околиски (град-
ски) народен одбор. 

Член 56 
(1) Претседателот и судните на советот за прекр-

шоци при . министерството на внатрешните работи на 
народната република, како и нивни заменици, ги на-
значува и разрешува министерот на внатрешните ,ра-
боти на народната република, а претседател и судиите 
на советот за прекршоци при Министерството ,на вна-
трешните ,работи на ФНРЈ, како и нивните заменици, 
ги назначува и разрешува Министерот на внатрешните 
работи на ФНРЈ. 

(2) Советот за прекршоци при Министерството на 
внатрешните работи на народната република и советот 
за прекршоци при Министерството на внатрешните ,ра-
боти на ФНРЈ решаваат во состав од тројца судии. 
Кога со,ветот за прекршоци при Министерството на 
внатрешните работи на народната република решава 
по определени прекршоци во прв степен, во советот 
влегува барем еден судија назначен за односниот вид 
на прекршоци. 

(3) Претседателот и судиите на советот за прекр-
шоци мораат да имаат завршен правен факултет или 
виша школа на Министерството на внатрешните работи 
на ФНРЈ. 

(4) Претседателот и судиите на советот за прекр-
шоци можат да бидат разрешени кога ќе го побараат 
тоа самите, а ќе се разрешат во случаите предвидени 
во членот 54 ст. 3 и 4 на овој закон. 

(5) Претседателот и судиите на советот за прекр-
шоци одговараат дисциплински пред советот за пре-
кршоци при Министерството на внатрешните работи 
на ФНРЈ, а по прописите кои важат за државните 
службеници. 

Член 57 
(1) Со-ветот за прекршоци при Министерството на 

внатрешните работи на народната република врши на-д-
зор над работењето на судните за прекршоци на те-
риторијата на народната, република. Во таа цел овој 
совет води сметка судиите за прекршоци да ги вршат 
работите во административно-казнената постапка уред-
но и на време, им обрнува внимание на неправил-
ностите и неуредностите во нивното работење и им 
дава напатствија како да ги отстранат, и им дава оп-
шти напа,тствија за нивното работење. 

(2) Со-ветот за прекршоци при Министерството на 
внатрешните работи на ФНРЈ се грижи за еднообра-
зноста при применувањето одредбите на овој закон и 
на сојузните посебни прописи за прекршоци и во таа 
цел им дава општи напатствија на советите за пре-
кршоци при министерствата на внатрешните работи на 
народните републики и води евиденција за сите пре-
кршоци. 

Член 58 
(1) Судиите за прекршоци и советите за прекр-

шо,ци донесуваат самостојно одлуки врз основа на за-
кони и на други правни прописи. 

(2) Судиите за прекршоци, претседателите и суди-
ите на советите за прекршоци, како и нивните заме-
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гшци, да-ваат клетва при стапувањето на должност 
која гласи: „Јас (фа,милијарно и родено име) се кол-
нам со својата чест дека својата должност ќе ја вр-
шам совес,но и непристрасно по законот и другите 
прав,ни прописи засновани на законот". 

(3) Судијата за прекршоци полага клетва пред 
претседателот на народниот одбор, а претседателот и 
судиите на советот за прекр,шоци пред министерот на 
внатрешните работа на народната република односно 
пред Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ. 

Член 59 
(1) За започнувањ,е адм инист,р а т и ви о-ка з н е ч а по-

стапка против воено лице органот што е на.длежен за 
водењето на постапката (чл. 51) ќе ја извести вое-
ната единица о,дносно установата на која ипо тоа лице 
и припаѓа. 

(2) Ако н,адлежниот државен орган смета дека на 
военото лице би требало за сторениот прекршок да 
му се изрече казна затвор, предметот ќе му го отстапи 
на воениот орган што е надлежен за дисциплинската 
постапка против вое,ното лице, кој донесува решение 
за ное крш окот. 

(3) Ако казнетото воено лице или лицето што 
станало воено лице после правосилноста на решението 
за прекршокот не ја плати во определениот срок па-
ричната казна, решението за извршување на казната 
затвор наместо парична казна го донесува воениот ор-
ган што е надлежен за дисциплинската постапка про-
тив него. 

Член 60 
(1) И,склучително од одредбите на членот 51 и 55 

н,а овој закон, воените лица за прекршоците што ќе 
ги сторат на место кое стои под контрола на воените 
органи одговараат пред надлежните воени органи по 
воените прописи. 

(2) Во мобилна и воена состојба вое,ните лица од-
говараат за сите прекршоци пред надлежните воени 
органи по воените прописи. 

Член 61 
(1) Доколку су поод,делни одредби на овој закон 

не е пропишано инаку, неговите одредби во однос на 
ад,мнистративно-казнената постапка што ,важат за су-
дијата за прекршоци, се применуваат аналогно и на 
другите државни органи кога се тие во прв степен 
надлежни да ја водат админист ративн о-казн ената по-
стапка. 

(2) Кога е надлежен да ја води адмиинстративно-
кмиената постап,ка советот за прекршоци при мини-
стерството на внатрешните работи на народната репу-
блика или друг орган на управата (чл. 51 ст. 4) сове-
тот за прекршоци може да повери на еден свој член 
да врши поодделни, процесни дејства додека не се 
донесе решение за прекршокот, а друг надлежен орга,н 
може да повери на определен службеник да ги врши 
тие процесни дејства. 

2) Месна надлежност 
Член 62 

(1) За водење на администра,тивно-казнената по-
стапка с надлеже,н по правило, судијата за прекршоци 
од оној народен одбор на чие што подрачје е сторен 
прек,ршокот. 

(2) Ако пр-екршокот е сторен на до,машен брод 
или воздухоплов, за водење администратнвно-казне-
ната постапка е надлежен судијата за прекршоци на 
оној народен одбор на чие што подрачје се наоѓа до-
ма,шната лука или воздухопловното пристани,ште во 
кое што се завршува патувањето на сто-рителот на 
прекршокот. 

Член 63 
Ако не може да се определи надлежноста според 

местото на извршувањето на прекршокот, таа се опре-
делува според прсбивалиштето односно борлкиштето 

на сторителот, доколку важноста на прописот со кој 
е определен прекршокот се распространува и на под-
рачјето на кое се наоѓа неговото пребие ал иште одно-
сно бораапмпте. 

Член 64 
Ако по членовите 62 и 63 од овој закон се над-

лежни за постапката судии за прекршоци од два или 
повеќе на,родни одбо-ри, постапката ја води Судијата 
за прекршоци кој ја започнал прв. 

Член 65 
(1) Судијата за прекршоци кој е надлежен за 

сторителот на прекршокот, надлежен е и за соуче-
сникот. 

(2) Против сите лица, по правило, се води заед-
ничка постапка, Кога е тоа ко-рис-но, надлежниот су-
дија за прекршоци може да ја оддели постапката про-
тив поодделни соучесници. 

(3) Кога одговараат за ист прекршокот ка-ко со-
швршители или соучесни,ци граѓански и воени, лица, 
па за постапката против воените лица се надлежни 
воените ор-гани (чл. 59 став 2 и чл. 60), постапката 
против граѓанските лица се води одделено од постап-
ката против воените лица. 

Член 66 
Судијата за прекршоци што е надлежен за стори-

телот -на прекршокот може предметот да го отстапи 
на судијата за прекршоци на оној народен одбор на 
чие што подрачје сторителот живее или борави, ако 
со тоа се олеснува постапката и ако важноста на 
прописите со кои е прекршокот определен важи и на 
тоа подрачје 

Член 67 
Судијата за прекршоци должен е по службена 

должност да води сметка за стварната и месната над-
лежност. Ако смета дека е надлежен за водењето на 
а дм нимет р ат и вно-к ген ен ат а постапка судијата за пре-
кршоци о-д друг народен одбор или дру-г државен ор-
ган, тој ќе го отстапи предметот на тој орган без од-
лагање. 

3) Сукоб на надлежноста 
Член 68 

(1) За сукобот на надлежноста помеѓу судиите зг. 
прекршоци на два или повеќе народни одбори ,решава 
советот за прекри!они при министерството на внатре-
шните работи на народната република, а за сукобот 
на надлежноста помеѓу судиите за прекршоци од тери-
тории на разни народ,ни републи-ки, како и помеѓу со-
ветите за прекршоци при министерствата на внатре-
шните работи на разни н-ародн,и републики или по-
меѓу цитираните и други органи на управата1, решава 
советот за прекршоци при Министерството на внатре-
шните работи на ФНРЈ. 

(2) Ако советот за п,рекршоци при министерство-
то на внатреш-ните работи на народната република от-
стапи или врати предмет на судијата за прекршоци, 
таква одлука е задолжителна за судијата за прекр-
шоци. 

4) Изземање 
Член 69 

(1) Во административно-казнената постапка ќе се 
изземе судијата за прекршоци и друго службено лице: 

а) ако е оштетено или е со обвинетиот, оштете-
ниот или со неговиот застап,ник во блиско ,роднинство 
или во таков однос да постои со-мнение во неговата 
непристрасност; 

б) ако во ист предмет бил сведок, вешто лице 
или застапник на о,штетениот; 

в) кога постоат други околности кои предизви-
куваат сомнение во неговата непристрасност. 

(2) Изземени се од донесувањето на решението 
во втор степен службените лица што учествувале при 
до-несувањето на првосте-пеното решение. 
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Член 70 
(1) Судијата за прекршоци е должен самиот да 

се изземе штом ќе дознае дека има основ за иззе-
мање. Другите службени лица должни се самите да 
бараат изземање штом ќе дознаат дека има основ за 
изземање. 

(2) Барањето за изземање може да го подаде и 
странката се додека не се донесе решение за прекр-
шокот. Лицето чие што изземање се бара може додека 
не се донесе решението за барањето за изземање да 
ги превземе само оние дејства што не трпат одлагање. 

(3) За изземањето на судијата за прекршоци ре-
шава советот за прекршоци при министерството на 
внатрешните работи на народната република. 

(4) За изземањето на претседателот и на судиите 
од советот за прекршоци реша,ва односниот совет. При 
решавањето не може да учествува членот на советот 
чие што иззема,ње се бара. 

(5) За изземањето на членови од комисијата за 
прекршоци на месниот народен одбор решава надле-
жниот судија за прекршоци. 

(6) Пред да се донесе решението за изземање ќе 
се земе изјава од л к,д сто чие што изземање е во пра-
шање. 

(7) Против решението со кое што се усвојува из-
земањето не е допуштена жалба, а решението, со кое 
се отф,рлува изземањето може да се напаѓа само со 
жалбата против решението за прекршокот. 

5) Странки и нивно застапување 
Член 71 

(1) Странки во административно-казнената постап-
ка се обвинетиот и оштетениот. 

(2) Обвинетиот е лице против кое се води по-
стапката. 

(3) Оштетениот е она лице чие право е повре-
дено со прекршокот. 

Член 72 
Оштетениот има право самиот или преку својот 

застапник да по,днесува докази, да става предлози и 
да истакнува грабан с к оправи о барање за накнада на 
штетата. 

Член 73 
Обвинетиот има право да поднесува докази, да 

става предлози и да подава жалба, како I! да употре-
бува други правни средства. 

Член 74 
Странките, застапникот на оштетениот, како и за-

кон,ските застап,ници на малолетните странки, имаат 
пра,во да ги прегледуваат и препишуваат списите на 
пре,дметите, освен ако би се со тоа пречело правил-
ното водење на постапката. После донесувањето на 
решението за прекршокот, тоа право не може да им 
се ускрати. 

6) Записник 
Член 75 

(1) За поодделни службени дејства кои се прев-
земаат во текот на постапката се состава записник. 

(2) Во записникот се внесува: 
а) називот на државниот орган кој ја води по-

стапката; 
б) местото, времето и предметот на "службеното 

дејство; 
в) имињата на лицата кои учествуваат во слу-

жбеното дејство; 
г) краткиот содржај на и,звршеното службено 

дејство. 
(3) Во записникот за сослушување се внесува бит-

ната содржина на сослушувањето. Ако сослушувањето 
се врши преку преводач, ќе се означи на кој јазик е 
извршено сослушувањето и ко ј бил преводачот. 

(4) Записникот го потпишува службеното лице кое 
раководи со службеното дејство и записничарот, ако 
записникот го води записничар 

(5) Записникот за сослушување на обвинетиот го 
потпишува и обвинетиот. 

(6) Записникот за сослушувањето на сведокот и 
на вештото лице го потпишуваат и сведоците односно 
вештите лица. 

Член 76 
(1) Пред потпишувањето записникот ќе им се про-

чита на сослушаните лица, што ќе се означи на кра-
јот од текстот. 

(2) Ако записникот содржува повеќе листови, тие 
ќе се означат со редни броеви и секој лист ќе го 
овери со свој потпис лицето кое раководи со службе-
ното дејство, а ќе го потпи,ше и сослушаното лице. 

(3) Ако сослушаното лице не сака да го потпише 
записникот или се оддалечи пред неговото заклучу-
вање, лицето кое раководи со службеното дејство ќе 
го за,бележи тоа во запис,никот. 

(4) Ако -службеното дејство не може жа. се из-
врши целото без прекин, ќе се состави одделен запи-
сник за секој одделен дел на службеното дејство. 

Член 77 
(1) Во веќе потпиша,ниот записник не смее ништо 

да се додава, прецртува или менува. Местата што се 
прецртани уште за време на оставањето на зап-исни-
кот мораат да останат јасни. Исправките и прецрта-
ните места ќе ги завери со свој потпис лицето кое 
раководи со службеното дејство. Дополнувањата на 
веќе заклучен записник повторно ќе се потпишат и 
заверат. 

(2) Лицето кое учествува во постапката има пра-
во да стави во записникот поплака на неговата содр-
жиме. 

7. Донесување и соопштување на одлуки 
Член 78 

Одлуките во администратн,вно-казнегата постапка 
се донесуваат, по- правило, во форма на решение, 
доколку со прописите на овој закон за поодделни од-
луки не е предвидено да се донесуваат во форма на 
наредба. 

Член 79 
(1) Одлуките им се соопштуваат на странките 

усно ако се тие присутни. 
(2) Усното соопштување секогаш ќе се назначи 

во записникот или на списот. При усното соопшту-
вање на одлуката, ќе им се обрне внимание на стран-
ките дека можат да побараат препис од одлуката и ќе 
се поучат за правото на жалба и за срокот на жал-
бата. 

(3) На барањето сторено при усното соопштува-
ње ќе му се издаде на заинтересираното лице препис 
на соопштената одлука. Кога странката ќе побара пре-
пис на одлуката, срокот за жалбата и се смета од 
денот кога и е доставен преписот на одлуката. 

(4) На отсутните ли,ца одлуките и,м се соопшту-
ваат со доставу,вањето на нивниот заверен препис. И 
во овој случај срокот за жалбата се смета од денот 
на доставувањето. 

Член 80 
(1) Одлу,ките и други писмена се доставуваат, по 

правило, преку пошта. 
(2) Доставувањето може да се врши и на друг 

начин, доколку е незгоден таквиот начин на доставу-
вање. 

(3) Начинот на доставување го определува др-
жавниот орган кој ја води постапката. 

Член 81 
(1) Доставувањето се врши, по правило, лично, на 

оној кому што е писменото упатено. 
(2) Доставувањето се врши редовно во станот 

или во работната просторија на лицето на кое што му 
се доставува писменото, но тоа може да се врши и на 
друго место 
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(3) Доставувањето се врши редовно дење. Достаг 
дување ноќе може да се врши исклучително и сам?) 
по народна наредба од судијата за прекршоци. 

Чле-н 82 
(1) Потврдата за извршената достава (доставни-

цата) ја потпишуваат доставувачот и лицето на кое му 
Се врши доставата. 

(2) На доставницата се испишува со букви датата 
и местото на доставувањето. 

(3) Ако е примателот неписмен или ќе е во со-
.стојба да се потпише на доставницата, доставувачот 
ќе го потпише, ќе го назначи денот на предавањето 
и ќе стави забелешка зошто го потпишал примателот. 
' , (4) Ако примателот одбие да ја потпише достав-
ницата, доставувачот ќе го забележи тоа на доставни-
цата. Се смета дека со тоа е извршена доставата. 

Член 83 
\ (1) Ако во станот или во работната просторни-

не се мајда лицето на кое се врши доставувањето, до-
ставувањето може полноважно да се изврши на секое 
полнолетно лице кое живее со него во заедничко до-
маќинство, односно на секој негов полнолетен член на 
'фамилијата ш и на намеетеник. Ако такви лица нема, 
'Доставувањето може полноважно да се изврши на на-
емодавачот ш и на пазарот на куќата ако тие живеат 
Тука. 

(2) Поканата на обвинетиот за сослушување и ре-
шението за прекршокот мораат лично да му се до-
стават. 

Член 84 
(1) Ко,га лицето на кое што се врши доставата ќе 

/одбие да го прими писменото, доставувачот ќе го за-
б е л е ж и на доставницата денот, часот и причината на 
,одбивањето на приемот, а писменото според околно-
стите на случајот ќе го остави во станот односно во 
просторијата дека е запослено дотичното лице. Се 
Смета дека е со тоа из,вршена доставата. 
I (2) Ако лицето на кое треба доставата лично да 
му се изврши одбегнува да ја прими, писменото ќе се 
предаде на месниот народен одбор, а извештај за тоа 
ќе се закачи на вратата на ста,нот или на работната 
просторија на лицето на кое треба да му се предаде, 
како и на таблата на месниот народен одбор. Се смета 
дека доставата е извршена кога е извештајот закачен 
На вра,тата на станот или на работната просторија. До-
ставувачот во таков случај ќе ,назначи на доставницата 
на ко ј начин е извршена доставата, како и ден и. час 
кога е закачен извештајот на вратата на ста,нот или 
на работната просторија. 

, . Член 85 
Доставувањата кои треба да им се извршат на 

надлештвата, установите, претпријатијата, општестве-
ните организации И воопшто на правните лица се вр-
шат на лице што е овластено за тоа. 

Член 86 
На воените лица што живеат во касарна, или на 

кои што им е непознато местото на живеењето, доста-
вувањето се врши п-реку нивната единица или установа 
односно преку командата на гарнизонот. На припад-
ниците на Народната милиција во такви случаи доста-
вуваното се врши преку надлежната управа на мили-
цијата односно преку единицата. 

8) Повикување и приведување на лица 
Член 87 

(1) Лице кое треба лично да учествува во постап-
ката се повикува, по правило, со писмена покана. Во 
поканата ќе се означи називот на државниот орган кој 
повикува, времето кога треба да се јави повиканиот, 
предметот поради кој се повикува и во кое својство 
(како обвинет, сведок, вешто лице итн.). 

(2) Во поканата со која што се повикува обвине-

тиот ќе се означи зошто тој се обвинува и да ли об-
винетиот мора лично да дојде на сослушување или 
може да даде своја одбрана и писмено. Кога се пови-
кува да дојде лично, на обвинетиот ќе му се обрне 
внимание во поканата за случај на неодзивање на по-
каната да ќе се нареди негово приведу,вање. Истовре-
мено на обвинетиот ќе му се обрне внимание дека во 
случај па неодзивање на поканата ,решението за пре-
кршокот може да се Донесе и без неговото сослушу-
вање. 

(3) Во поканата на сведоци и вешти лица ќе се 
означи дека пов,иканиот е должен -да се јави и дека 
за случај на неоправдано неодзивање на поканата ќе 
се нареди негово приведување. Ако се повикува оште-
тениот како сведок, тоа мора да се означи во позивот. 

(4) Во исклучителни случаи повикувањето може 
да се изврши и усно,' што ќе се забележи во списите. 

Член 88 
(1) Ако уредно повиканото лице не се одзове на 

поканата и не го оправда својот изостанок, може да 
се нареди негово приведување. Приведувањето се из-
вршува на трошок од приведеното лице. 

(2) Приведувањето на обвинетиот може да се на-
реди само ако било во поканата означено дека обви-
нетиот мора лично да дојде. 

(3) Приведувањето на обвинетиот може да се на-
реди и без претходна покана ако тој не може да го 
докаже својот идентитет или нема постојано бора-
виште. 

(4) Приведувањето на оштетениот може да се на-
реди са.мо ако е повикан тој и како сведок. 

(5) Приведувањето се наредува писмено. Во наре-
редбата мора да биде означено името на лицето што 
треба да се приведе и причината поради која се на-
редува приведувањето. Наредбата мора да биде снаб-
дена со службен печат и со потпис на судијата за 
прекршоци кој го наредил приведувањето. 

(6) Припадниците на Народната милиција и други 
службени лица овластени за приведување можат и без 
наредба на судијата за прекршоци да приведат лице 
што е заварено во вршењето на прекршокот, ако не 
може да се утврди неговиот идентитет или ако тоа 
нема постојано боравнште, како и во случај кога е 
потребно при,ведувањето за да се спречи продолжу-
вањето на прекршокот. Приведувањето на обвинетиот 
во такви случаи мора да се изврши без одлагање. 

(7) Ако сторителот е заварен во случај о,д прет-
ходниот став во вршењето на прекршокот вон од ре-
довното службено време на судијата за прекршоци, а 
има основи за сомнение дека обвинетиот ќе побегне 
или опасност непосредно да го продолжи извршува-
њето на прекршокот, службеното лице овластено за 
приведување може да го задржи обвинетиот под свој 
надзор до,дека не биде во можност да го предаде на 
судијата за прекршоци, а најдолго во срок од 24 часа. 

(8) Приведувањето на воени лица може да го 
врши само овластениот воен орган. 

9) Срокови 

Член 89 
(1) Сроковите се сметаат на часови, денови, ме-

сеци и години. 
(2) Во еден ден се сметаат 24 часа, а месеците и 

годините се сметаат во календарското траење. 
(3) Сроковите на часови се сметаат од следниот 

час по оној во кој паѓа почетокот на срокот. Тој час 
ќе се означи на списот. 

(4) Во срокот кој се смета на. денови не се за-
сметува денот во кој паѓа почетокот на срокот. 

(5) Сроковите определени по месеци или голини 
се завршуваат со истекот на оној ден од последниот 
месец или година кој по својата дата одговара на де-
нот кога срокот започнал. 
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(6) Ако последниот ден на срокот паѓа во некој 
државен празник или недела, С Р О К О Т истечува со исте-
нчувањето на првиот следен ден. 

Член 90 
(1) Кога изјавата е сврзана со срок, се смета 

дека е дадена во сро,кот, ако е предадена пред да 
истекне срокот на оној што е овластен за нејзиното 
примање. 

(2) Изјавата мож;е да се испрати и препо,рачано 
преку пошта како и со телеграма. Во овие случаи де-
нот на предавањето на пошта се смета како ден на 
предавањето на она лице што е овластено да ја прими. 

Член 91 
(1) На обвинетиот кој ќе го пропушти срокот за 

Подавање жалба на решението за прекршокот може по 
Оправдани причини да му се допушти враќање во по-
ранешната состојба, ако во срок од три дена по пре-
станокот на причината поради која е пропуштен срокот 
подаде молба за враќање во поранешната состојба и 
; ко едновремено со молбата предаде жалба. 

(2) По истекот на еден месец од денот на про-
пуштениот срок не може да се бара воаќање во пора-
нешната состојба. 

(3) За враќањето во поранешната состојба решава 
државниот орган што е надлежен да решава во втор 
степен по жалбата. Кога надлежниот државен орган 
дозволи враќање во поранешната состојба, ќе реши 
со истото решение и за жалбата. 

Член 92 
(1) Молбата за враќање во поранешната состојба 

му се предава на државниот орган на кој му се пре-
дава жалбата. 

(2) Против решението донесено за молбата за 
враќање во поранешната состојба не е допуштена 
жалба. 

Член 93 
Молбата за вра,ќање во поранешната состојба не 

го задржува извршувањето на решението за прекршо-
кот, но државниот орган на кој што му е предадена 
молбата може према околностите да нареди извршу-
вањето на казната да се одложи додека не се реши 
молбата за враќање во поранешната состојба. 

ГЛАВА VII 
ЗАПОЧНУВАЊЕ И ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

1) Повод за започнување нгг постапката 
Член 94 

(1) Судијата за прекршоци започнува постапка врз 
основа на пријавата од државниот орган, службеното 
лице, јавниот обвинител, оштетениот или на друго 
лице, врз основа на непосредно дознавање или дозна-
вање на кој и да било друг начин за прекршокот и за 
сторителот на прекршокот. 

(2) Пријавата се поднесува писмено или усно на 
записник. 

(3) Врз основа на пријавата судијата за прекршоци 
одлучува да ли постоат услови за започнување на 
постапката. 

(4) Ако по пријавата на оштетениот судијата за 
прекршоци најде дека нема услови за започнување на 
постапката, ќе го извести за тоа оштетениот и ќе го 
поучи дека може да се обрне до судрт со своето ба-
рање за накнада на штетата ако ја има. 

Член 95 
(1) Адмшшстратнвно-казнената ,постапка се спро-

ведува брзо и кратко, но така со тоа да не се пречи 
донесувањето на правилното решение за прекршокот. 

(2) Докажувањето ќе се ограничи на фактите кон 
сс битни за да се утврди материјалната вистина. 
2) Мерки за обезбедување присуство на обвинетиот 

Член 96 
(1) Обвинетиот може да биде задржан додека не 

ве донесе решение за прекршокот, само за случај ако 

не може да се утврди неговиот идентитет или ако "ема 
постојано боравиште, а постоат основи ,за сомнение 
дека сторил прек,ршок и дека ќе побегне. 

(2) За задржувањето на обвинетиот мора да се 
стави забелешка на списот во која ќе се означи денот 
и часот кога е наредено задржувањето. Оваа забелешка 
ја потпишува судијата за прекршоци, а под неа обвине-
тиот потпишува дека му е соопштена наредбата з ; 
задржувањето. 

(3) Задржувањето може да трае најпов еќе 24 час ' 
од часот кога е задржан обвинетиот. Во тој срок обви-
нетиот мора да биде сослушан и мора да се донесе 
решение за прекршокот или обвинетиот ќе се пушти 
на слобода. 

(4) Времето за кое е задржан обвинетиот пред да 
се донесе решение за прекршокот му се пресметнува 
во изречената казна. При пресметувањето заложува-
њето кое траело повеќе од 12 часа се смета за еден 
ден затвор, односно за 200 динари парична казна. 

Член 97 
(1) Судијата за прекршоци може да нареди ли-

цето во ,пијана состојба што ќе се завари во 35рше-
њето на прекршокот да се задржи додека не се истрез-
ни, ако постои опасност дека тоа и натаму ќе врши 
прекршоци'. Вакво задржување не може да трае повеќе 
од 12 часа од часот кога односното лице е задржано. 

(2) Вон од ,редовното службено време задржу-
вањето на лице во пијана состојба во случајот од 
претходниот став може да нареди и овластениот ста-
решина на народната милиција. Во местата вон од 
седиштето на судијата за прекршоци задржување ни 
такво лице може да нареди и секретарот на месниот 
народен одбор (народниот одбор на населбата или 
на градот во состав на околија). 

(3) За задржувањето мора да се стави забелешка 
на списот во која ќе се означи денот и часот кога е 
наредено задржување. Оваа забелешка ја потпишува 
службеното лице кое го наредува задржувањето. 

Член 98 
Кога постоат услови од членот 96 и 97 на овој 

закон за задржувањето на военото лице, задржување-
то ќе го изврши најблиската воена команда по барање 
на надлежниот судија за прекршоци. 

3) Сослушување на обвинетиот 
Член 99 

(1) Обвинетиот се испитува усно. 
(2) На почетокот од првото испитување ќе се 

земат од обвинетиот прво општите лични податоци 
по овој ред: фамилијарно, татково и родено име, зани-
мање, ден, месец, година и место на раѓањето, место 
на ижвеењето, брачна положба и број на децата, др-
жавјанство, писменост, имотно состојание, да ли е, 
кога и зошто судски и административно казнуван, да 
ли се наоѓа под истрага, и ако е малолетен, кој му е 
законски застапник. 

(3) После земањето на личните податоци судијата 
за прекршоци ќе му соопшти на обвинетиот зошто 
се зема на одговорност и ќе го повика да каже се што 
е во врска со прекршокот поради кој е сослушан. 

Член 100 
Обвинетиот ќе се суочи со сведокот или со соу-

чесникот ако не се сложуваат нивните искази во ва-
жните точки и ако таа противречност не може на друг 
начин да се отклони. 

Член 101 
Ако е обвинетиот глув, ќе му се постави прашањето 

писмено, а ако е нем ќе се повика писмено да одговара. 
Ако не може да се изврши сослушувањето на овој 
начин, ќе се повика како толкувач такво лице кое 
може со обвинетиот да се разбере. 

4 
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5) Сослушанана на сведоци 
Член 102 

(1) Сведоците ќе се сослушаат ако е тоа потребно 
за утврдувањето па фактите. 

(2) Секое лице што е повикано како сведок 
должно е на поканата да дојде и да сведочи. Лицата 
кои поради изнеможелост, болест или неспособност не 
можат да дојдат по поканата, ќе се испитаат како 
сведоци во нивниот стан. 

(3) Ослободени се од должноста на сведочење: 
брачниот другар на обвинетиот, роднините на обвине-
тиот по крв во усходна или нисходна права линија, а 
но побочнага до вториот степен за,клучно, усвоителот 
и у с в о е н и о т на обвинетиот, како и верскиот исповед-
ник за она што му го исповедил обвинетиот. 

(4) Пред испитувањето, на овие лица ќе им се 
обрне внимание дека не мораат да сведочат и тоа ќе 
се назначи во записникот, а нивните изјави дека не 
сакаат да сведочат ќе се внесат во записникот. 

Член 103 
Како сведоци не можат да се испитаат службените 

и други лина за фактите кои се должни да ги чуваат 
како службена тајна, додека од тоа не ги ослободи 
надлежниот орган. 

Член 104 
Сведокот го испитува судијата за прекршоци кој 

Ја води постапката, осем ако сведокот живее вон од 
неговото подрачје, во кој случај сослушувањето може 
да го изврши судијата за прекршоци на чие подрач,је 
сведокот живее. 

Член 105 
(1) Сведоците! се испитуваат поединечно. 
(2) Сведокот ќе биде опоменат пред испитувањето 

да ја каже правата вистина за сите прашања да не 
преќути ништо и ќе му се обрне внимание на после' 
диците што ќе ги сноси ако сведочи лажно. 

Член 106 
(1) Од сведокот ќе се земат прво општите лични 

податоци по овој ред: фамилијарно, татково и водено 
име, години на животот, занимање, место на раѓањето, 
место на живеењето, да ли се наоѓа под истрага и во 
каков однос е спрема обвинетиот и спрема оштетениот. 

(2) Во текот на испитувањето сведокот ќе се 
позика да го каже сето што му е познато за предметот 
и, по потреба, ќе му се поставам одделни прашања за 
да се дополни или разјасни она што го кажал. Сведо-
кот секогаш ќе биде прашан од каде му е познато она 
иг,о го сведочи. 

(3) Ако е потребно да се утврди да ли го познава 
сведокот лицето или предметите, ќе се бара од него 
прво да ги опише и да ги назначи знаците за разли-
кување, па потоа ќе му се покаже лицето или пред-
метот поради распознавање. 

(4) Ако е сведокот глув или нем, ќе се сослуша 
на начинот предвиден во членот 101 на овој закон. 

Член 107 
Сведоците можат на се суочат ако не се сложуваат 

нивн ите искази во поважните точки, а противуречноста 
не може да се отклони на друг начин. 

5) Увид 
Член 108 

(1) Ако е потребно лично опажање за да се утвр-
ди и разја-сни некаков важен факт ќе се изврши увид. 

(2) Судијата за прекршоци кој го наредил увидот 
ќе определи кои лица ќе се повикаат да присуствуваат 
на увидот. 

6) Вештачење 
Член 109 

(1) Кога за утврдувањето или оценката на фак-
тите с неопходна нарочна стручна спрема ќе се опре-
делат елен или повеќе вешти лица. 

(2) За вешто лице не може да се земе лице кое 
не може да биде сведок. 

Член 110 
(1) Налазот на вештото лице се внесува во запис-

никот веднаш, а мнението може да се даде и во сро-
кот кој ќе го определи судијата за прекршоци. 

(2) Несогласноста или не јасност во мнението и 
налазот на вештото лице ќе се отклони со нивно 
сослушување или со повторување на ве-штачењето пре-
ку исти или други вешти лица. 

7) Претресување на стан и на лица 
Член 111 

Претресувањето на стан и на други простори,и, 
како и претресувањето на лица може да се преземе 
само кај потешки прекршоци кога има достаточно 
основи дека во просториите, стварите или кај пооддел-
ни; лица ќе се најдат предмети или траги кои би мо-
желе да бидат од битна важност за постапката или 
дека со претресувањето на станот и на другите про-
стории ќе се фати обвинетиот. 

Член 112 
(1) Претресувањето го определува со писмена на-

редба судијата за прекршоци. Ли,чното претресување 
на жените го врши жена службеник или друго женско 
лице на кое може да му се повери вршењето на пре-
тресување. 

(2) Претресувањето на станот и на други простории 
на воени лица како и претресувањето на воените лица 
може да го врши само овластениот воен орган. 

(3) Службеното лице што треба да изврши пре-
тресување на станот и на просториите или претресу-
вањето на лица мора да' има писмена наредба која ќе 
се соопшти пред претресувањето. 

Член 113 
(1) Пред претресувањето ќе се повика оној на/ 

кого се врши претресувањето да ги издаде самиот ли-
цата или, предметите што се бараат. А,ко на овој начин 
не се добие она што се бара, ќе се изврши претресу-
вање. 

(2) Ако е одложувањето сврзано со опасност или 
ако претресувањето се врши во јавни простории, кои 
претресувањето ќе ее пристапи веднаш и без позив 
да се издадат лицата или предметите. 

Член 114 
(1) Претресувањето на станот се врши дење. Ако 

во текот на претресувањето настапила ноќ, започнатото 
претресување ,нема да се ,прекине поради тоа. 

(2) На претресувањето на станот ќе присуствуваат 
двајца полнолетни граѓани. 

Член 115 
(1) Држателот на станот или на просториите ќе 

се повика да присуствува на претресувањето. Ако е 
овој отсутен, ќе се повика да присуствува на претре-
сувањето еден од возрасните домашни односно еден 
сосед. 

(2) Вратата на станот или на другите простории 
и оста,ви ќе се отворат ако сопственикот или него-
виот ополномошник не ги отвори са,миот на позив од 
службеното лице или ако е тој отсутен. 

(3) Претресувањето во државните установи и во 
општествените и задружни организации може да се 
врши сам-о во присуство на старешината од таа уста-
нова или во присуство на неговиот заменик, односно 
претставник на организацијата. 

(4) Претресувањето -во воени установи може да 
го врши само овластениот воен орган. 

(5) Претресувањето во установите што уживаат 
екстериторијалност не е дозволено. 
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Член 116 
Предметите најдени со претресувањето што се 

употребени за извршувањето на прекршокот, набавени 
х о прекршокот или кои настанале со извршувањето на 
прек-ршокот времено ќе се одземат. 

Член 117 
(1) За секое претресување ќе се состави записник 

по кој според другите податоци ќе се означи наред-
бата врз основа на која е извршено претресувањето 
м по,писот на сите одземени предмети. 

(2) Записникот го потшишува и лицето при кое 
што е извршено претресувањето, како и присутните 
граѓани. Ако некое од овие лица откаже да го пот-
пише записникот тоа ќе се забележи во записникот, 
мако и причината на откажувањето. 

(3) На лицето при кое е извршено претресува-
њето му се издава препис на зап-исникот. 

8) Времено одземање на ствари 

Член 118 
(1) Предметите кои можат да бидат одземени по 

членот 39 ст. 1 и 2 на овој закон можат времено да 
се одземат и пред донесувањето на решението за пре-
кршокот. 

(2) Временото одземање го определува со своја 
наредба судијата за прекршоци. Преписот на наред-
бата мора да му се предаде на лицето од кого се од-
земаат с т вари,те. 

(3) Со одделни прописи за прекршоците можат да 
се овластат службениците на инспекциските органи 
и припадниците на Народната милиција, кога во слу-
жбена должност ќе дознаат за прекршок, да можат 
е. мите времено да ги одземат предметите од членот 
39 ст. 1 и 2 на овој закон. Тие органи должни се вре-
мен,о одземените предмети веднаш да му ги предадат 
л а судијата за прекршоци, а а,ко не се наоѓаат во се-
ди.штето на судијата за прекршоци, должни се неодло-
жно да го известат за извршеното времено одземање 
и да се погрижат за чувањето на предметите додека 
не донесе наредба судијата за прекршоци. 

(4) На лицето од кое се одземаат предметите му 
се изда,ва потврда со точно назначување на одземе-
ните предмети. 

(5) Ако предметот подлежува на ра,сипување, или 
ако неговото чување бара несразмерни трошкови, су-
дијата за прекршоци ќе определи да се продаде таков 
предмет. 

(6) Судијата за прекршоци, во случај на попла-
ките на заинтересираното лице и по службена дол-
жност, може времено одземените предмети да му ги 
крати на сопственикот. 

9) Усна расправа 
Член 119 

(1) Ако су,дијата за прекршоци ,најде дека зз да 
се разјасн,и подобро ства,рта е потребно да се одржи 
усна расправа, може да се определи усна расправа и 
на неа да се сослуша обвинетиот. 

(2) На усната расправа се повикува обвинетиот, а 
по потреба и сведоците и вештите лина. 

(3) За денот на усната рѕсправа се известува .и 
оштетениот, ако не би се одолговлечувала со тоа по-
стапката. 

(4) Усната расправа е јавна. Судијата за прекр-
шоци може да одлучи целата расправа или еден неј-
зин дел да се одржи без присуство на јавноста ако го 
бараат тоа општите интерес,и или разлазите на мора-
лот. Ако се води постапка само против малолетни'', 
усната расправа секогаш ќе се одржи без присутно 
на јавноста. 

10) Донесување решение за прекршокот без сослушу-
вање на обвинетиот 

Член 120 
(1) Кога е пропишана за определен прекршок 

само парична казна, а судијата за прекршоци најде 
дека врз основа на пријава од припадник на Народната 
мили,ција, од службеници на инспекциските органи или 
од друго службено лице, поднесена врз основа на не-
посредно опажгње, достаточно се утврдува да с5ви::е-
тиот го сторил прекршокот и против него да би тре-
бало да се изпекне парична, казна до 500 динари, може 
и без повикување и сослушување на обвинетиот .1 
донесе решение за прекршокот и да изрече против 
него парична, казна најповеќе до 500 динари. 

(2) Против решението за прекршокот донесено по 
претходниот став хтоже обвинетиот во срок од три 
дена од денот на доставата да поднесе поплака. 

(3) Ако обвинетиот во определениот сро,к по,днесе 
поплака, судијата за прекршоци ќе го стави вон сила 
донесеното решение за прекршокот и ќе ја продолжи 
редовната постапка. 

(4) Во постапката п,ротив малолетници решението 
за прекршокот не може да се донесе без сослушување 
на обвинетиот. 

11) Казни за повреда на постапката 
Член 121 

(1) Сведокот или вештото лице кое без оправдана 
причина откаже да сведочи односно да вештачи ќе се 
казни парично до 1.000 динари. 

(2) За случа,ј казнетото лице од претходниот етев 
да не ја плати паричната казна, суди.јата за прекршоци 
може да нареди да се наплати таа присилно. 

(3) Ако сведокот и покрај тоа откаже да сведочи, 
судијата за прекршоци може да го лиши од слобода. 
Ова лишение од слобода не може да т,рае подолго од 
три дена. Лишението од слобода престанува штом све-
докот пристане да сведочи односно штом неговото 
испитување не е веќе потребно. Изречената парична 
казна во тој случај, доколку не е веќе наплатена, нема 
да се наплати. 

(4) Жалбата на решението за паричната казна и 
на решението за лишението од слобода не го задр-
жува, 'решението од извршување. 

(5) Над воени лица . и при,падници од Народната 
милиција нема да се наречува лишевме од слобода, 
ами за откажувањето на сведочењето ќе се извести 
надлежната воена команда односно управата на мили-
цијата. 

Член 122 
(1) Лице кое во текот ,на постапката и покрај 

опомена се д,ржи непристојно или го пречи службе-
ното работење ќе се казни со парична казна до 500 
дина,ри. 

(2) Жалбата на решението не го задржува извр-
шувањето на решението. 

(3) За случај да казнетото лице не ја плати оваа 
казна таа ќе се замени со затвор по членот 29 од овој 
закон. 

Член 123 
Износите на наплатените парични казни кои се из-

речен.и по членовите 121 и 122 на овој закон одат во 
полза на фондот од членот 9 на овој закон. 

ГЛАВА VIII 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОКОТ 
1) Донесување на решението 

Член 124 
Административно-казнената постапка се завршува 

со донесувањето на решени,ето за прекршокот. 
Член 125 

Решението за прекршокот го содржува називот на 
државниот орган кој го донел решението, предметот 
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на постапката, диспозитнв, образложение и напатствие 
за жалбата, како и број, дата, потпис и печат на истиот 
орган. 

Член 126 
Во диспозитивот се решава да ли се казнува обви-

нетиот за прекршокот или се прекратува постапката 
против него. 

Член 127 
(1) Диспозитивот на ,решението со кое се казнува 

обвинетиот за прекршокот содржува: 
а ) фактичен опис на прекршокот за ко ј се ка-

зну,ва обвинетиот н ,пропис со ко ј е предвиден прекр-
шокот; 

б) казната која што се порекнува против обви-
нетиот; 

в) заштитните мерки кои се и з р е ж у в а а т против 
обвингтиог ако се применуваат такви мерки; 

г) одлука за барањето на оштетениот на надок-
нада на штетата; 

д) одлука за трошковите на постапката. 
(2) Ако против обвинетиот е изречена парична 

каз-на, со решението ќе се определи во ко ј срок мора 
оваа да! се плати и кг се цитира дека паричната казна, 
ако обвинетиот во определениот срок не ја плати, ќе 
се замени со казната затвор во определено траење, 
односно дека, ќе се наплати присилно. 

(3) За: случај да обвинетиот е задржан пред да се 
донесе решението за прекршокот, со решението ќе се 
одлучи и за пресметувањето на задржувањето во из-
речената казна. 

(4) Ако е изречена заштитна мерка одземање на 
предмети, во ,решението ќе се определи и како ќе се 
постапи со одземените предмети. Кога, со изречената 
ме,рка одземање на предмети не се оп,фатени времено 
одземените предмети по членот 118 од овој закон, со 
решението ќе се определи дека так,вите предмети ќе 
му се вратат на сопственикот. 

Член 128 
Решението со кое што се прекратува постапката ќе 

се донесе ако обвинетиот умре во те,кот на постапката, 
а к о настапи застареност на гонењето или воз основа 
на спроведена,та постапка се утврди дека делото не е 
прекршок, или дека нема докази да го сторил прекр-
шокот обвинетиот, или да постоат основи кои ја 
исклучуваат одговорноста за прекршок. 

Член 129 
Во образложението накратко се цитира утврдената 

фактична состојба и се цитираат доказите врз основа 
на кон поодделни факти се сметаат како докажани, 
како и правните прописи на кои се заснива одговор-
носта на обвинетиот, односно одлуката за прекратува-
њето на постапката. 

Член 130 
Во напатствнето за жалбата странката се поучува 

дека има право на жалба ,против решението за пре-
кршокот, на кој државен орган му се предава таа и 
во кој срок се -изјавува како и тоа да може да се 
поднесе жалбата писмено или да се даде усно во за-
писник. 

Член 131 
(1) Г,решки во пишување или во броеви, како и 

други очигледни неточности во решението за прекр-
шокот може да ги поправи по службена должност или 
по предлог на странката државниот орган кој го до-
нел решението. 

(2) З а исправките извршени после отпремањето 
на решението на странките ќе се известат странките, 

2) Одлучување за надокнада на штетата 
Член 132 

(1) Оштетениот може додека не се донесе реше-
нието за прекршокот да подаде б-рг.ње за неточната 
па штетата причинета со сторениот прекршок. 

(2) З а барањето на о,штетениот ќе се одлучи г. Ј 
решението за прекршокот. Ако висината на штетата 
не (може да се утврди или ако со расправувањето зд. 
штетата би се пречел брзиот тек на постапката, оште-
тениот ќе се упати да ,го остварува своето поба,ру-
вање на суд. Ако оштетениот бара поголема надое-
н а т а од онаа која може да му се признае според утвр-
дените околности ќе му се определи надокнада според 
утврдените околности, а за остатокот ќе се упати да 
го остварува своето побарување на суд. 

(3) За случај на п р е к р а т у в а ! ^ на постапката оште-
тениот ќе се упати да го остварува своето побаруван.е 
за надокнада на штетата на суд. 

(4) Против одлуката за барањето надокнадата на 
штетата оштетениот нема право на жалба, но доколку 
не е доволен со таа одлука, може да го остварува 
своето барање со тужба на суд. 

3) Трошкови на постапката 
Член 133 

(1) Т р о ш к о в и ^ на постапката ги опфаќаат ствар-
но сторените издатоци за правилното водење на по-
стапката. 

(2) Трошковите на постапката тргаат на терет на 
лицето што е казнето за прекршокот. 

(0) Трошковите на пост; плата за прекршокот г:,) 
кој е препратена постапката ги сноси државата. 

(4) Во решението за прекршокот ќе се определи 
кој ги сноси трошковнте и во кој износ. Ако нема 
статочно податоци за да се утврди големината на ТЈ 
шковите, можат тие да се определат и со доно. 
те.хно решение. 

(5) Ако е постапката препратена поради неви: :л-
нит предлог на оштетениот, трендовите На постар 
1н сноси оштетениот. 

ГЛАВА IX 

ПРАВНИ СРЕДСТВА 

1) Жалба 

Член 1.34 
(1) Против решението за прекршокот обвинетиот 

има право на жалба до на.длежниот второстепен орган 
(член 55). 

(2) Жалба во корист на обвинет малолетник може 
да подаде и неговиот законски застапник. 

(3) Право на жалба имаат и лицата казнети по 
членовите 121 и 122 од овој закон. Оваа жалба се по-
дава исто така до надлежниот второстепен орган. 

Член 135 
(1) Жалбата се подава во срок од осум дена од 

денот кога е доставено решението. 
(2) Срокот за жалбата на решението што е соо.п-

штено усно на странките започнува да тече со денот1 

на соопштувањето, ако странката не побарала да и се 
достави препис на решението (член 79 ст. 3). 

(3) Жалбата се предава писмено или се дава во 
записник кај органот кој го донел решението за пре-
кршокот. 

Член 136 
Жалбата не мо,ра одделно да се образложи, туку 

достаточно е да се спомене во што е жалителот недо-
волен со решението. 

Член 137 
(1) Првостепениот орган на кој што му е преда-

дена жалбата ќе ја отфрли ненавремената или недо-
пуштената жалба. 

(2) Против решението за отфрлување на ненавре-
мена или недопуштена жалба жалителот има право на 
жалба д о надлежниот второстепен орган. 

(3) Навремената жалба првостепениот орган е 
должен без одлагање да ја испрати д о надлежниот 
второстепен орган. 
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Член 133 
(1) Решавајќи ја жалбата, второстепениот орган 

може да го потврди, поништи или да го преправи ре-
шението. за прекршокот. 

(2) Второстепениот орган ќе го поништи решени-
ето за прекршокот кога ќе утврди дека го донел ствар-
но ненадлежен орган и предметот 'ќе го испрати до 
стварно надлежниот орган. 

(3) Второстепениот орган ќе го поништи решени-
ето за прекршокот и кога ќе најде дека е потребно 
да се дополни постапката или да се спроведе нова по-
стапка, и ,ќе го врати со списите до првостепениот 
срган за да донесе ново решение. 

(4) Ако второстепениот орган при решавањето за 
жалбата примети дека прописот на ,народниот одбор 
со кој е предвиден прекршокот му е противен на за-
конот иди на други општи прописи на повисоките др-
жа! :и орга,ни, е должен, откога ќе донесе решение за 
жалбата, да го извести за тоа Президиумот на народ-
ната скупштина на народната република. 

(5) Во случај на жалба на обвинетиот решението 
за прекршокот не може да биде изменето на негова 
штета. 

(6) Аналогно на одредбите од претходните ста-
вови ќе се решава и за жалбите против другите реше-
нија донесени за административно-казнената постапка. 

1) Укинување и поништување на правосилно решение 
за прекршокот 

Член 139 
(1) Советот за прекршоци ири министерството на 

внатрешните работи на народната република може и 
по своја иницијатива да го укине или поништи незг.-
конитото ш и неправилното п,равосилно решение за 
прекршок кое го донел судијата за прекршоци ИЛИ 
комисијата за прекршоци на. месниот народен одбор 
(на народниот одбор на населба или град во состав 
на околија) на неговото подра,чје. 

(2) Исти права на укинување и поништување има 
што се однесува до незаконитите или неправилните 
правосилни решенија за прекршоците кои ги донеле 
советите за прекршоци при министерствата на внатре-
шните работи на народните републики, советот за пре-
кршоци поп Министерството на внатрешните работи 
на ФНРЈ, а што се однесува до незаконитите или не-
правилните правосилни решенија за прекршоците кои 
ги донеле други органи на управата, државните органи 
пови-соки од тие органи. 

(3) Во случај на поништување на правосилно ре-
шение престануваат правните последици предизвикани 
со решението за прекршокот. 

(4) Право на укинување и поништување на пра-
восилно решение за прекршокот може да се врши 
само во срок од шест месеци од денот на правосил-
носта на решението за прекршокот. 

Член 140 
(1) Советот за прекршоци при министерството на 

П ' а . р-мин иге работи на народната република може да 
го укине или поништи правосилното решение за пре-
кршокот во корист на обвинетиот и во случај да се 
докаже по правосилноста на решението дека е тоа 
засновано на лажен исказ на сведоци, на вешти лица 
ш и на лажен документ, или дека дошло до решението 
поради кривично дело на судијата за прекршоци ИЛИ 
друго службено лице кое учествувало во водењето на 
административно-казнената постапка. 

(2) Право на укинување и поништување по прет-
ходниот став има што се однесува до правосилните 
решенија за. прекршоците кои ги донеле советите за 
прекршоци ири министерствата на внатрешните работи 
на народните републики советот за прекршоци при 
'Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ, а 
што се однесува до правосилните решенија за прекр-
шоците кои ги донеле дру,ги органи на управата ДР-
ѕкјшнита органи повисоки од тие органи. 

(3) Правото на укинување и поништување на 
правосилно решение за прекршокот по претходните 
ставови може да се врши само во срок од една година,' 
од денот на правосилноста на решението за прекри, 
шокот. у / 

ГЛАВА X 
НАПЛАТА НА ПАРИЧНАТА КАЗНА НА САМОТО"" 

МЕСТО 
Член 141 ч 

(1) За прекршоците за кои е пропишана само пач ' 
рична казна во утврден износ д о 100 динари ,држава 
ниот орган може со прописите с о кои е предвидел^ 
прекршокот да ги овласти припадниците на Народната^ 
милиција на самото место да ја наплатуваат паричната^ 
казна од лицата што ќе се заварат при извршувањето 
на прекршокот. 

(2) Со прописите за прекршокот може да се дада 
исто овластување и на други службени лица. 

(3) За наплатената казна се издава потврда. 
(4) Против наплатата ,на паричната казна на са-

мото место нема место за жалба. 
(5) Ако не се примени на,плата на казната на са-

мото место, или ако лицето што го сторило прекршо-
кот откаже да ја плати казната веднаш ќе се поднесе 
пријава до судијата за прекршоци. 

(6) Наплатата на паричната казна на самото моста 
не се применува над малолетник кој не навртил чети-
ринаесет Г О Д И Н И . 

ГЛАВА XI 
НАДОКНАДА НА ИМОТНАТА ШТЕТА ПОГАЧИ 

НЕОПРАВДАНО КАЗНУВАЊЕ 
Член 142 

(1) Лицето казнето во административно-казненатг! 
постапка со затвор има право од државата да бара -
нгдокнада на имотната штета што ја претрпело поради 
неоправданото казнување, ако за случај на, поништу-
вање на правосилното решение или ако за случај н а ' 
укинување на правосилното решение е обуставена по- \ 
стапката против него правосилно поради тоа што е 
утврдено дека делото не е прекршок, или дека нема . 
докази да сторил прекршок, или дека има: основи кон 
ја исклучуваат одговорноста на сторителот за прекр-
шокот. 

(2) На надокнада нема место ако казнетиот не 
употребил жалба против решението за прекршокот, 
како ни тогаш ако со своето лажно признање или 
инаку со своето држање во администратнвно-казне-
ната постапка го предизвикал поранешното казнуван.е.. . 

(3) Правото да се бара надокнада на штетата 
престанува по истекот на триесет -дена од денот на 
правосилноста на решението за обуставувањето на по-
стапката. 

(4) Барањето за надокнада на штетата се подне-
сува до министерството на финансиите на народната 
република. 

(5) Ако со решението на министерството на финан-
сиите на народната ре,публика ' е отфрлено барањето 
на барателот во целина или делимично, или во срок Ј 
од два месеца не ќе биде до,несено решение по бара-
њето. барателот може да го оствари своето ба-рање 
на суд во срок од триесет дена сметајќи од денот 
кога е соопштено решението, односно по истекот на 
споменатиот срок од два месеца. 

Т Р Е Т Д Е Л 

ГЛАВА XII 

ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ВО АД.МИНИСТРА-
ТИВНО - К А ЗНЕН А ТД ПОСТАПКА 

Член 143 
(1) Решението за прекршокот се извршува кога ќе 

стане лразо-силно. 
(2) Решението ср кос правосилно с изречен, па-

ричната казна и-ли е досудена иадокнада на штетат 
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се из-вршува кога ќе измине зо него предвидениот срок 
за плаќање на казната односно надокнадата на ште-
тата. Ако против решението за прекршокот била по-
дадена жалба, тој срок се смета од денот кога на ка-
знетиот му е соопштено решението од второстепениот 
орган. 

(3) Ако казнетиот не може да го докаже својот 
идентитет или нема постојано боравиште, државниот 
орган кој го донел во прв степен решението за пре-
кршокот, доколку најде дека казнетиот може да го 
о,суета извршувањето на решението може да оп,редели 
во решението да се изврши тоа ведна,ш без обѕир на 
жалбата. Во таков случај жалбата во срок од 24 часа 
мора да се испрати до надлежниот второстепен орггч\ 
кој е должен да донесе решение по жалбата во срок 
од 24 часа од приемот на списот. 

Член 144 
(1) Казните правосилно изречени во администра-

тшнс-ка-знеиата постапка ги извршуваат: 
а) казната затвор по,всренството за внатрешни 

рботи на околискиот градскиот реонскиот народен од-
бор надлежно по местото на живеењето односно бо-
равиштето на казнетиот: 

б) паричната казна и заштитната мерка одзе-
мање предметите (член 39) што ги изреки ал судијата 
в,и прекршоци или советот за прекршоци поп министер-
ството на внатрешните работи на народната република, 
судијата за пре,кршоци кој го донел решението за пре-
кршокот во прв степен, односно на чие што подрачје 
живее казнетиот: 

в) паричната казна и заштитната мерка одзе-
г.^ѕе на предметите (член 39) што ги порекнала коми-
сијата за прекршоци на месниот народен одбор (на 
гг. родниот одбор на населба или град во состав на 
околија) ги извршува тој народен одбор; 

г) паричната казна и заштитната мерка одземање 
на предметите (член 39) што ги изрежале други др-
жавни органи, органот кој го донел решението, до-
толку со одделни прописи не е определено инаку. 

(2) Судијата за прекршоци ја извршува паричната 
казна преку извршните службеници на својот народен 
одбор. 

Член 145 
(1) Казната затвор се извршува во затвори. 
(2) Машките лица ја издржуваат казната затвор 

одделено од женските лица. 
(3) Лицата казнети поради прекршок со затвор, 

за време на издржувањето на оваа казна ќе бидат 
сместени одвоено о,д лицата осудени на казната за-
твор поради кривични дела. 

Член 146 
(1) Лицата казнети со затвор можат да се опре-

делат на работа СЕМ о ако пристанат на тоа. 
(2) Рбетното време не може да трае повеќе од 8 

часа дневно. 
Член 147 

(1) На лицата казнети со затвор а,ко работат им 
се обезбеду,ва награда за работењето, елен ден одмор 
во неделата, беспла,тна здравствена заштита и право на 
социјално осигурување за случај нес,реќа во работата. 

(2) Лицата казнети со затвор можат слободно да 
се допишуваат и да при,маат пратки. Тие имаат право 
да при-маат в и з и т според куќниот ред, во кој случај 
се применува на нив поблаг режим отколку на лицата 
осудени на казната затвор поради кривични дела. 

(3) Лицата казнети со затвор можат да употребу-
ваат пеете л ина и да примаат храна која што се готви 
за низ надзор од затворот. 

Член 148 
(1) Казната затвор која ја изрекнале правосилно 

против воените лица воените органи или со која на 
тие лица им е заменета ,паричната казна ја извршу-
ваат надлежните воени органи. 

(2) Одредбата на претходниот став се применува 
и на извршувањето на казната затвор над лицата кои 
после првосилноста на решението за прекршокот ста-
нале воени ли-ца. 

Член 149 
(1) Извршувањето на казната затво,р ќе се одло-

жи за случај на потешка болест на казнетиот, а може 
да се одложи и ако постоат други нарочно оправдани 
причини. 

(2) Извршувањето на оваа ка-зна не може да се 
започне за време о,д трн месеца пред и шест месеци 
после пораѓањето. 

(3) Решението за одложувањето на казната затвор 
го донесува ,н-а молба, од казнетиот органот надлежен 
за из,вршувањето на казната. 

Член 150 
(1) Започнатото извршување на казната затво,р мо-

же да се прекине најповеќе за десет дена ако тоа го 
бара случајот на смртта на родител, брачен другар, на 
деца или други оправдани причини. Решение за тоа 
донесува државниот орган кој ја извршува оваа казна. 

(2) Времето на прекинот не се смета во извршу-
вањето на казната. 

Член 151 
(1) Кога се врши наплатата на паричната казна 

присилно, таа се наплатува преку административното 
извртување од движниот имот на казнетиот. 

(2) Присилно може да се наплатуваат од недви-
жностите само паричните казни изречени за девизните, 
царински,те, даночните и други прекршоци сторен-и од 
материјална заинтересираност. 

(3) Наплатата на паричната казна од недвижно-
стите ја врши околискиот суд. 

(4) По смртта на казнетото лице паричната казна 
нема да се изврши. 

Член 152 
(1) Ако биде поништено правосилното решение за 

прекршокот врз основа на кое о,д казнетото лице е 
наплатена парична казна или ако во случај укинување 
на правосилното решение за прекршокот ќе биде по-
стапката против казнетото лице правосилно обуста-
вена, на казнетото лице ќе му се врати паричната ка-
зна што е од него на,платена.' 

(2) Право на бара; 5.е да, се врати паричната кп?гта. 
престанува по истекот на две голини од ленот на г.гт.-
воснлноета на решението за препечатувањето на по-
стапката. 

Член 153 
(1) Казната затвор се извршува на државен тро-

шок. 
(2) Трошковите на извршувањето на паричната 

казна се наплатуваат присилно од казнетото лице. 
Член 154 

(1) Решението за прекршокот што се однесува до 
трош-ковите на постапката и до надокнѕдата на ште-
тата. го извршува државниот орган кој го донел реше-
нието за прекршокот во прв степен, а ако го донел 
решението во прв степен советот за прекршоци при 
министерството на внатрешните работи на народната 
република, тогаш судијата за прекршоци на-длежен по 
местото на пребивалнштето односно боравиштето на 
казнетото лице. 

(2) Присилната нашата на трошковите на постап-
ката во корист на државата се врши по службена дол-
жност. 

(3) Присилната наплата на надокнадата на ште-
тата се врши по барање на оштетениот. 

(4) Приватните лица и о-пштес-твените организации 
должни се да дадат кауција за трошковите на извр-
шувањето. 

(5) Трошковите на постапката не можат да се на-
платуваат присилно од недвижности. 

(6) Присилната наплата на надокнадата на штетата 
од недвижностите ја врши надлежниот м о л и едо суд, 
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Ч Е Т В Р Т И Д Е Л 
ГЛАВА XIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 155 
Посебните прописи за прекршоците кои се во ва-

жност на денот на влегувањето во сила. на овој закон 
с стануваат во сила, но мораат да бидат доведени во 
согласност со одредбите од овој закон во срок од 
шест месеци. 

Член 156 
(1) Од денот кога овој закон ќе го изгласа На-

родната скупштина на ФНРЈ не можат повеќе да се 
изрежуваат административните казни опомена и по-
прав т е л на работа. 

(2) Додека не ќе бидат доведени зо согласност 
посебните прописи за прекршоците кон се во важност 
на денот на влегувањето во сила на свој закон со 
одредби,те на о,вој за.кон, наместо казната поправител-
на работа која е предвидена за определен прекршок 
како единствена казна ќе се изрежува казната затвор 
која не може да биде поголема од една третина на 
најповеќе пропишаната мерка на казната поправителна 
работа нити помала од еден ден затвор. 

Член 157 
Додека не ќе бидат доведени ,во согласност по-

себни,те прописи за прекршоците кои се во важност 
на денот на влегувањето во сила на овој закон со 
одредбите на овој закон, со денот на неговото вле-
гување во сила тие прописи ќе се применуваат со 
следните отстапувања,: 

а) на.место казната лишение од слобода ќе се 
изрежува казната затвор која не смее да ја премине 
највисоката пропишана граница на казната лишение од 
слобода, а во никој случај не смее ,да премине три-
есет дена затвор; 

б) наместо казната одземање на предметот со 
кој е сторен прек,ршокот ќе се и з р е ж у в а заштитната 
мерка одземање на предметите (член 39). 

Член 158 
(1) Одредбите од првиот дел на овој закон ќе се 

применуваат и на прекршоците сторени до денот на 
неговото влегување во сила по кои не е завршена 
постапката правосилно. 

(2) Од,редбите на вториот дел од овој закон ќе се 
применуваат и на сите недовршени предмети на пре-
кршоци. За случај да е донесено првостепено решение 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон по 
жалбата против такво решение ќе одлучува во втор 
степен органот што бил надлежен по досегашните 
прописи. 

Член 159 
(1) Административните ка,зни кои се изречени пра-

восилно до денот на влегувањето во сила ,на овој за-
кон ќе се извршат по досегашните прописи. 

(2) По исклучеше од одредбата на претходниот 
став казната попргвителна работа која е изречена пра-
восилно до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, доколку не е издржана, се претвора во казната 
затвор, и тоа така еден ден затвор да се смета за три 
дена поправителна работа. 

Член 160 
Додека не се донесат нови закони за буџетите и 

општествениот придонес и даноците, за водењето на 
админнстрзтивно-казнената постапка по прекршоците 
кои како финансиски прекршоци се означени во чл. 1 
на Уредбата за финансиски прекршоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/49 и 90/49), ќе бидат надлежни орга-
ните определени со таа уредба. 

Член 161 
Додека не се донесат посебни законски прописи 

за надлежноста за водењето на адмшшстративно-ка-

знената постапка по прекршоците во областа на по-
морскиот, речниот и воздушниот сообраќај, за постап-
,ката по тие ,прекршоци ќе бидат надлежни: 

а) за прекршоците што се сторени; со пло,вен 
објект, или со воздухоплов, или од страна на порачак 
чот, сопственикот или од заповедникот на пловниот 
објект или од водачот на воздухопловот, или од стра-
на на друг персонал што учествува во пловидбата од-
носно летењето или во ,навигационите и технички под-
готовки за нив, органите што се определени со Уред-
бата за надлежноста за водење постапка по поморски-
те прекршоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/49)4 
со Уредбата за прекршоците на пловидбените про,пиен 
и прописите за безбедноста на внатрешната пловидба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/49) и со Уредбата 
за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/49); 

б) за другите прекршоци органите што се опре^ 
делени со овој закон (член 51 и 55). 

Член 162 
Се овластува Министерот на внатрешните работи 

на ФНРЈ да пропише ,правилник за работа за админи-
стративно-казнената постапка и поблиски одредби за 
извршување на овој закон, а особено за работењето 
на комисиите за прекршоци на месните народни од-
бори и за трендовите на постапката. 

Член 163 
Во тек од две години по влегувањето во сила на 

овој закон можат да се назначуваат за судии за пре-
кршоци и лица кои немаат завршен правен факултет 
или виша школа на Министерството на внатрешни,те 
работи на ФНРЈ. 

Член 164 
Овој закон влегува в о сила по истекот на триесет 

дена од денот на објавувањето во „Службениот лист 
на Федеративна Народна Република Југославија". 

У. бр. 1758 
8 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

4 2 9 . 
У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, ,а во 
врска со чл-енот 6 точка 3 од Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за согласување на посебните прописи4 за п,рекршоци 
во сојузните закони со одредбите од Основниот закон, 
за ,прекршоците, што го донесоа Сојузното веќе к 
Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
на своите седници од 28 септември 1951 година, а кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ ВО СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ СО ОДРЕД-
БИТЕ ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се доведуваат посебните прописи за 

прекршоците во сојузните закони што постоат во со-
гласност со одредбите од Основниот закон за прекр-
шоците донесен на IV редовно заседание на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ од второто свикување и се 
врши пречистување на тие прописи. 

Член 2 
Во одредбите за прекршоците содржани во поод-

делните закони се прават овие изменувања: 
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I. 
1) Во Законот за пополнување на оружаната сила 

на Федеративна Народна Република Југославија со до-
биток за вјавање, теглење и товарење и со преносни 
средства, од 25 мај 1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/46 и 4/50) 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Сопственикот на добитокот, на преносните или 

превозните средства ќе се казни за прекршок со па-
ричка казна до 5.000 динари: 

1) ако добитокот, преносните или превозните 
средства што се утврдени како способни за служба во 
оружаните сили не ги чува и не ги од,ржува в о таква 
/состојба да можат во секое време да се употребат за 
определената воена служба; 

2) ако од к о ј и да било разлог остане без доби-
токот, преносните или превозните средства од прет-
ходната точка или ако овие станат неспособни за слу-

ж б а , а за тоа не го извести месниот односно град-
с к и о т (реонскиот) народен одбор во срок од пет-
наесет дена; 

-о ) ако, откога е наредено прегледување по чле-
нот 6 на овој закон, го отуѓи добитокот, преносните 
и превозните средства а за тоа не го извести месниот 

^односно градскиот (реонскиот) народен одбор во срок 
/ о д петнаесет дена; 

-4) ако добитокот, преносните или превозните 
средства што се утврдени како способни за служба 

уво оружанпте сили ги набави а за тоа не го извести 
! месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор 
в о срок од петнаесет дена." 

2) Во Законот за државните матични книги, од 1 
април 1946 
(, ,Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/46, 4/49, 4/50 и 11/51). 

а) Членот 45 се менува и гласи: 
„Тој што без оправдан разлог пропушти да изврши 

во пропишаниот срок пријава на која што е обврзан 
по членовите 23, 24, 26, 28, 37 и 38 од овој закон ќе 
се казни со парична казна до 1.000 динари. 

Против сторителот нема да се започнува постелка 
;ако ја извршило пријавата навремено друго лице." 

о) Членот 45а се менува и гласи: 
„Тој што ќе изврши крштевање или соодветен 

обред пред да е поднесена пријава на роденото име 
о д детето за запишување во матичната книга ќе се 
казни со парична казна до 2.000 динари. 

Со иста казна ќе се казни и тој што без дозвола 
о д надлежниот народен одбор изврши закоп или обред 
на закоп пред да му се пријави смртта на матичарот. 

Спрема лице кое што во исклучителни и хитни 
(Случаи изврши крштевање или соодветен обред одно-
сно закоп или обред на закоп пред да . е извршена 
пријавата на матичарот или без одобрение од надле-
жниот народен одбор, нема да се применуваат казните 
определени во претходните ставови ако цитираните 
случаи ги пријави на матичарот во срок од 48 часа 
од извршеното крштевање, закоп односно обред." 

в) Членот 456 се менува и гласи: 
„Верскиот претставник што ќе изврши нови или 

дополнителни уписи во матичните книги од членот 48 
на о в о ј закон кон се заклучени, ќе се казни со па-
рична казна до 10.000 динари. 

Покрај казната од претходниот став матичните 
книги можат да се одземат од верскиот претставник 
л да му се предадат на чување на надлежниот ма-
тичар." 

г) Членот 45в се менува и гласи: 
„Администратнвно-казнената постапка по прекр-

шоците од членот 45 на овој закон ја води во прв 
степен комисијата за прекршоци на месниот народен 
одбор, односно судијата за прекршоци на народниот 
одбор." 

( з ј ) В о Законот за „Партизанска споменица 1 е 4 Г , 
од 27 мај 1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/46 и 11/51). 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Тој што неовластено носи „Партизанска споме-

ница 1941", ќе се казни со парична казна до 5.000 
динари или со затвор до петнаесет дена". 

4) Во Законот за здруженијата, соборите и дру-
гите јавни собранија, од 21 јуни 1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51,46 и 11/51) 
Членот 26 се менува и гласи: 
,,Тој што противно на преп поп те од овој закон не 

пријави оснивање на политичка партија или здруже-
ние, или не пријави одржување собор ИЛИ друго јавно 
собрание, како и тој што учествува во работа на 
здружение чие што оснивање не е дозволено, ќе се 
казни со парична казна до 10.000 ди,нари или со затвор 
до триесет дена." 

5) Во Законот за ордените и медалите на Федера-
тивна Народна Република Југославија, од 30 октомври 
1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 88/46 и 11/51) 
Членот 19 се менува и. гласи: 
„Тој што носи неовластено орден или медаља на 

Федеративна Народна Ре,публика Југославија, ќе се 
казни со парична казна до 5.000 динари или со затвор 
до петнаесг дена." . 

6) Во Законот за движењето на границата, од 26 
ноември 1947 

(„Службен лист на ФНРЈ", б,р. 101/47) 
Членот 9 се менува и гласи: 
„За повреда на одредбите од членовите 1, 6 и 7 

на овој закон, како и на одредбите коп врз основа на 
овластувањето од ово ј закон и .меѓународн,ите дого-
во,ри ќе ги донесе Министерот на внатрешните работи 
на ФНРЈ, сторителот ќе се казни со парична казна до 
10.000 динари или со казна затвор до триесет дена. 

Покрај казната од претходниот став против стори-
телот може да се изрече и заштитна мерка изгону-
вање од определено место или крај во траење до шест 
месеци. 

Ако е сторителот на прекршокот странски држав-
јанин, наместо заштитната мерка од претходниот став 
против него може да се изрече отстранување од тери-
торијата на Федеративна Народна Република Југосла-
вија." 

7) Во Законот за личните имиња, од 1 декември 
1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/47, 10649 и 4/51) 

Членот 27 се менува и гласи: 
„Употреба на туѓо име или употреба на сопстве-

ното име противно на одредбите од овој закон, ќе се 
казни со парична казна до 5.000 динари или со каз-на 
затвор до петнаесет дена. 

8) Во Законот за избирање народните пратеници 
за народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното веќе и 
Веќето на народите), од 26 јануари 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/50) 
Членот 83 се менува и глас,и: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со казна 

затвор до петнаесет дена, ќе се казни: 
1) тој што при гласањето има непристојно др-

жање : 
2) тој што откога гласал односно отко,га се утвр-

ди дека не е заведен во постојаниот избирачки спи-
сок, на опомената од претседателот на избирачкиот 
одбо,р, не се оддалечи од изби,рал иштето; 

3) то ј што противно на членот 14 од овој закон 
точи или дава на некаков друг начин алкохолни пија-
лоци." 
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9) Во Законот за опозихување на народните пра-
теници на народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното 
веќе и Веќето на народите), од 2 јули 1950 

(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/50) 
Членот 37 се менува и гласи: 
,.,Со ,пари,чна казна до 5.000 динари или со казна 

затвор др, петнаесет дена ќе се ка,з,ни: 
1) избирач што има при гласањето непристојно 

држање; 
-2) избирач кој што откога гласал, односно откога 

се утврди дека не е заведен во постојаниот избирачки 
список не се оддалечи од избиралиштето на опомена 
од претседателот на избирачкиот одбор." 

II . 
10) Во Законот за таксите, од 19 август 1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46, 38/47, 104/47 
и 11/51) 

а) Членот 18 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 2.000 динари ќе се казнат: 
1) лицата (лекари, ветеринари, инженери и др.) 

кои што со посебни прописи се овластени да издаваат 
уверенија што 'немаат карактер на јавна исправа, со 
цел да се употребат пред државните органи, ако ги 
издаваат овие уверенија без наплата на такса; 

-2) лицето што ќе употреби ис,права ослободена 
од такса за друга цел а не за онаа поради која е 
издадена." 

б) Членовите 19, 20 и 21 се укинуваат. 
11) Во Законот за регулирање платниот промет со 

странство (Девизен закон), од 23 октомври 1946 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46 и 3/49) 
а) Членот 15 се менува и гласи: 

„Како девизен прекршок ќе се казни: 
Г) изнесување во странство сите видови сред-

ства за плаќање и хартии од вредност во домашна и 
странска валута во која и да било форма (ефектни 
валути, девизи, хартии од вредност, купони од хар-
тии од вредност и слично), и тоа како непосредно 
така и посредно (преку други лица, пошта и слично), 
без одобрение од надлеж,ниот девизен орган приба-
вено во сми,сла на девизните прописи; 

.2) неподнесување до Народната банка на отку,п 
или неподнесување во пропишаните срокови на сите 
внесени странски девизи и валути од странство по ко ј 
и, да било основ или на кој и да било начин, доколку 
ги внесуваат домашни лица или домашните лица се 
ползувачи; 

3) внесу,вање ефект,ивни динари од странство во 
количини поголеми одошто се п,ропишани или на начин 
противен на прописите што постоат; 

4) купување или продажба на динари во стран-
ство од страна на наши државјани; 

5) непријавување побарувањата што станале во 
странство по кој и да било основ или непријавување 
такви побарувања во пред-видените срокови а на ,начин 
како е тоа определеново прописите што постоат; 

6) невнесување во земјата побарувањата што 
станале во странство по кој и да било основ или нев-
несување таквите побарувања во предвидените сро-
кови а на начин како е тоа определено со прописите 
што постоат; 

7) натрупување (тезаурисање) на девизи и ва-
лути; 

8) неводење или нередно водење пропишаните 
книги и евиденции во врска со девизното поолување, 
недавање податоци или давање невистинити и неточни 
податоци/по барање од девизните органи; 

9) диспонирање со побарувањата во странство 
без одобрение од надлежниот девизен орган; 

10) задолжување домашно лице спрема странство 
или кредитирање странец без одобрение од надле-
жниот деви-зен орган; 

'11) непријавување промена на поверитеаот или 
должникот по стоковите или финансиски заеми во стран-
ство, како и непријавување секоја промена што ќе 
стане во врска со овие заеми (наголемување, намалу-
вање, конверзија, отпис, промена на каматната стопа, 
измена на планот за отплата итн.); 

12) полагање кауција или давање гаранција во 
која и да било форма за сметка ,на странец или на 
странци, без одобрение од надлежниот девизен орган; 

13) примање на чување од странци средства за 
плаќање и вредносни палири без одобрение од надле-
жниот девизен орган; 

14) давање без одобрение од надлежниот деви-
зен орган на чување кај странски парични заводи сите 
видови средст,ва на важење, вредносни палир и и други 
побарувања по кој и да било основ; 

15) неовластено вршење девизни работи за кои 
по девизните прописи е потребно одобрение од де-
визните органи; 

16) трошење девизи противно на определената 
намена: 

17) преработка на ковано злато без одобрение 
од надлежниот девизен орган; 

18) размена на поштенски марки со странство 
противно на ,прописите што постоат; 

19) плаќање увезени стоки без одобрение од 
надлежниот орган за плаќање; 

20) барање странски средства за плаќање порано 
одошто е потребно со обѕир на срокот за -плаќање, 
или уплата на странски средства за плаќање пред да 
е конечно склучен договор со странство; 

21) барање поголем износ на странски средства 
за плаќање одошто е д о л е в а њ е т о во странство во 
врска со поодделни работи, или исплатување пого-
лем износ на странски средства за плаќање одошто 
изнесува долгувањето; 

22) плаќање трошкови за осигу,рување, транспорт 
и сл. без одобрение од надлежниот орган; 

'23) невнесување во предвидените срокови про-
тиввредност за изнесени стоки; 

24) ненавремено поднесување или поднесување 
непотполни документи за наплата на стоки до На-
родната банка на ФНРЈ; 

25) неоправдано одобрување боннфикации кај 
извозот на стоки; 

-'26) изнесување во странство драгоцени метали 
во непреработена или кована форма." 

б) Членот 16 се мену,ва и гласи: 
„Со парична казна до 500.000 динари, а во нарочно 

тешки случаи до 1,000.000 динари ќе се казнат стори-
телите на прекршоците од членот 15 точка 1), 2), 3), 
^5), '6), 9) и 17) од овој закон. 

Со парична казна до 200.000 динари, а во нарочно 
тешки случаи до 500.000 ди,нари, ќе се казнат стори-
телите на прекршоците од членот 15 точка '4), '7), 
ч10), П) , 16), '19), .20), '21), 22), '23), '24), 25) 
и 26) од овој закон. 

Со парична ка,зна до 50.000 динари, а во нарочно 
тешки случаи до 100.000 динари, ќе се казни сторите-
лот на прекршокот од членот 15 точка 8), 12), 13), 

14), ' 15) и 18) од овој закон. 
Со иста казн,а ќе се казни и лицето кое го почнало 

со смисленост но не го довршило вршењето на прекр-
шокот. 

За прекршоците од членот 15 на овој закон се 
казнуваат и правните лица. Со пропишаната казна ќе 
се казни и одговорното лице кое го сторило прекр-
шокот работејќи од името на правното лице. 

Ако казнетиот не ја плати паричната казна во 
определениот срок, таа ќе се наплати присилно. 

Органот што донесува решение за прекршокот мо-
же да дозволи паричната казна изречена за прекр-
шоците од овој закон да се наплати во рати, со тоа 
да не може срокот на исплатата да биде подолг од 
две години." 
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в) После членот 16 се додава нов член 16а кој 
што гДаси: 

Кај прекршоците од членот 15 точка 1), 2), '3), 
П) , "17) и '26) од овој закон може покрај казната 
да се изрече и одземање на стварите и вредностите 
што биле предмет на прекршоците од овој ЗЕМОН, во 
целост или делимично, 

Службените лица што се овластени за вршење 
преглед со цел на девизна контрола, кога во врше-
њето на службата ќе дознаат за прекршоците од прет-
ходниот став, можат времено да ги одземат стварите 
(1 вредностите што биле предмет на прекршоците. Тие 
се должни овие ствари и вредности веднаш да му ги 
предадат на органот што е надлежен за водење на 
а д м твист р а т и вн о - к а з н ен а т а постапка." 

г) Членот 17 се менува и гласи: 
„Административно-казнеиата постапка за прекршо-

ците од ово ј закон не може да се преземе кога ќе 
изминат пет . години од денот на извршувањето на 
прекршокот. Заста.рувањето на извршувањето на ка-
зната се прекинува со секое дејство од надлежниот 
орган што е ^правено на водењето на адмииистра-
твио-казнемата) постапка против сторителот на прекр-
шокот. Со секој прекин застарувањето почнува пов-
торно да тече, но административно-казнената постапка 
не може во никој случај да се преземе по исте-
кот на осум години од денот кога е прекршокот из-
вршен. 

Изречената казна за прекршоците од овој закон 
не може да се изврши кога ќе изминат пет години од 
денот на правосилноста на решението за прекршокот, 
Застарувањето се прекинува со секое дејство од на-
длежниот орган што с упарвсно на извршувањето на 
казната. Со секој прекин застарувањето почнува пов-
торно да тече, но застареноста на извршувањето на 
казната настанува во секој случај по истекот на осум 
години од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот." 

д) После членот 17 се внесува нов член 17а кој 
што гласи: 

„Административно" хазис ната постапка по прекршо-
ците од овој закон ја води и казни порекнува Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, односно по неговото 
овластување министерот на финансиите на народната 
републи,ка. 

По жалбата против решени,ето за прекршокот што 
го донесува министерот на финансиите на народната 
република решава во втор степен Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ." 

О Членот 22 се укинува. 
е) Членот 23 се менува и гласи: 

„Износите на наплатените парични казни како и 
вредноста на предметите одземени по овој закон одат 
во полза, на сојузниот буџет." 

12) Во Царинскиот закон, од 16 октомври 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48) 

а) Членот 34 се' менува и гласи: 
„Со па,рична казна до 200.000 динари ќе се казни: 

1) тој што ќе внесе стоки надвор од определе-
ното место преку царинската линија или ќе изнесе 
неоцаринети стоки преку царинската линија; 

2) тој што во крајбрежното море без знаење на 
царинарницата предава или прима стоки донесени од 
странство; 

3) тој што со намера да изнесе од земјата нео-
царинети стоки ги носи овие по обиколен пат меѓу 
царинарницата и царинската линија или ги истовари па 
гаков обиколен пат; 

4) тој што ќе стави во слободен промет редно 
пренесени стоки преку царинската линија пред да ги 
пријави на царинарницата." 

б) Членот 35 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 100.000 дина,ри ќе се казни: 

1) тој што ќе стави стоки за кои е поднесен 
увозен лист во слободен промет пред предавањето на 

царинарницата, или по предавањето на царинарницата 
но пред извршениот преглед по членот 20 од овој 
закон; 

2) тој што ќе поднесе пријава за царинење, па 
при прегледот по членот 20 од овој закон се најдат 
сокриени стоки; 

3) то ј што не и пријави на царинарницата стоки 
што ги носи со себе, а овие ќе се пронајдат со личев 
претрес; 

4) тој што во скриени или тајни места во пре-
носно средство ќе сокрие стоки па овие ќе се про-
најдат со преглед односно со претрес; 

5) то ј што ќе употреби стоки наполно или делум 
ослободени од плаќање царински дажбини за други 
цели а не за оние поради кои се ослободени од пла-
ќање царина; 

6) то ј што ќе стави во слободен промет стоки 
кои по извршениот преглед се испратени во странство 
со превозна пропратница; 

7) тој што в,рши со брод, набавен во странство, 
сообраќај по домашното крајбрежје пред да се при-
јави на царинарницата; 

8) тој што ќе стави во слободен промет стоки 
најдени близу царинската линија, на крајбрежното 
море, граничните езера и граничните рела!, или исфр-
лени на бреговите од ови,е води, како и стоките исфр-
ле,ни од авион што иде од странство, доколку не се 
утврди нивното домашно потекло." 

в) Членот 36 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни: 

1) тој што не ќе и го пријави на граничната 
царинарница превозното средство со стоки или без 
стоки веднаш при преминувањето на царинската ли-
нија; 

2) тој што во срокот од членот 13 на овој закон 
не и поднесе увезен лист на првата гранична цари-
нарница; 

3) тој што ќе и поднесе на царинарницата уве-
зен лист кој не е во согласност со товарните поправи; 

4) тој што со пријавата за царинење поднесе 
сметка за вредноста на стоките а со преглед ќе се 
утврди дека вредноста на стоките е поголема; 

5) тој што ќе стави стоки во сло6'мен промет 
после царинскиот преглед а пред уплата на дажбн-
ната; . 

6) тој што во определениот срок не ги предаде 
стоките на излезната односно упатната царинарница'; 

7) тој што ќе ги повред,и царинските одбеле-
жени со кои што се стоките ставени под царински 
надзор; 

.8) тој што противно на прописите што постоат 
ќе пристане со бродот во лука затворена за сообраќај 
без одобрение од царинарницата; 

9) тој што плови со брод по домашните терито-
ријални води без пропиени и уредни царински исправи 
или со воздухоплов сообраќа со странство без мани-
фест; 

10) тој што не ќе внесе во манифестот некои 
стоки или не може да ја о,правда разликата помеѓу 
тежината на стоките и тежината означена во мани-
фестот (член 11 од овој закон); 

И ) тој што во домашниот сообраќај без прет-
ходна пријава на надлежниот царински орган исто-
варува, товари или претоварува стоки што подлежу-
ваат на царински надзор, или врши искрцува,ње или 
укрцување патници и патнички багаж, или снабдува 
бродови или бродска посада со некакви предмети; 

4 2 ) тој што со брод кој сообраќа со странство 
ќе пристане во место каде нема царинарница'; 

13) тој што прима во домашниот сообраќај на 
странски брод стоки или лица на превозење; 

14) то ј што ќе ја прелета со воздухоплов царин-
ската линија на место или на начин противен на про-
писите што постоат, или не се придржува кон пропи-
шаниот пат, или ќе се спушти односно ќе се дигне 
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вон од определеното цари-нско воздухоплов-но при-
станиште; 

15) тој што превози домашни стоки од едно ме-
сто во друго по море, по Неретва, но граничните 
делови на реките или гра-ничните езе-ра без пропишани 
царински исправи; 

'16) тој што му пречи на царинскиот службени-к 
во вршењето на неговата должност." 

г) Членот 37 останува во сила и гласи: 
„Лицето што држи, чува или скрива стоки за кои 

знае дека со нив е извршен прекршок од членот 34 
или 35 на ово ј закон ќе се казни како да го извр-
шило самото односниот прек,ршок." 

д) Членот 38 се менува и гласи: 
„Со парична ка-зна до 300.000 динари ќе се казни 

сторителот на прекршо-кот од членот 34 и 35 точка 1), 
2), 3), '4) и 8) на овој закон: 

1) ако за последните три години бил казнет за 
прекршок од сво-ј закон повеќе од два пати; 

2) ако поради извршувањето на делото имал при 
себе оружје или опасно орудие; 

3) ако е делото извршено ноќе, осем случајот 
на преминување царинската линија по членот 9 став 2 
на овој закон." 

ѓ) Членот 39 се менува и гласи: 
„Стоките со кои што е извршен прекршокот по 

членот 33 и 35 точка 1), 2), 3), 4) и 8) на овој 
закон се одземаат. Ако стоките не се пронајдат нив-
ната вредност се наплатува од сторителот на прекр-
шокот. Превозното средство се одзема само во случај 
ако било наменето исклучиво за извршување на прекр-
шоците од членот 34 или 35 точка 1) или 4) на овој 
закон." 

е) Членот 40 се менува и гласи: 
„Ако казнетиот во определениот срок не ја плати 

паричната казна по овој закон, таа ќе се наплати при-
силно. Органот што донесува решение за прекршокот 
може да дозволи паричната казна наречена за прекр-
шоците о д овој закон да се исплати во рати, со тоа 
да не може срокот на исплатата да биде подолг од 
две години." 

ж) Членот 41 се менува и гласи: 
„Администрагмвно-ка-знеиата постапка по прекр-

шоците од ово ј закон ја водат во прв степен цари-
нарниците. 

По жалбата против решението од царинарницата 
решава во втор степен Министерот на финансиите на 
ФНРЈ." 

з) Членот 43 се менува и гласи: 
„Административно-казнената постапка за прекршо-

ците од. овој закон не може да се преземе кога ќе 
измине една година од денот на извршувањето на 
прекршокот. За исто време застарува прав-ото на на-
плата на редовните дажбини. Застарувањето се пре-
кинува со секое деј-ство од надлежниот о-рган што е 
упра-вен о на в-одење а дм иии ст р атов но -казн ен ат а по-
стапка против сторителот на прекршокот или на 'на-
плата на редовните дажбини. Со секој прекин заста-
рувањето почнува повторно да тече, но адм1инистра-
тм-вно-ка-знената постапка не може во н-икој случај да 
се пре-земе нит-и може да се изврши наплата на ре-
дов,ните дажбини по истекот на две години од денот 
кога е прекршокот изврше-н. . 

Изречената казна за прекршоците од овој закон 
не може да се изврши кога ќе из-ми-не една година од 
денот кога станало правосилно решението за прекршо-
кот. Застарувањето на извршувањето на каз-ната се 
прекинува со секое дејство од надлежниот орган што 
е управено на извршувањето. Со секој прекин заста-
рувањето почнува повторно да тече. Застареноста на 
извршувањето на -казната станува во секој случај по 
истекот на две години од денот кога решението ста-
нало правосилно. 

Правото на казненото лице да му се врати парич-
ната казна што не било должно да ја плати застарува 
за две години од денот на уплатата." 

111. 
13 Во Законот за валоризација, од 14 август 1544 
(„Службе-н лист на ФНРЈ", бр. 67;46 и 3.49) 

Членот 9 се укинува. 
14) Во Законот за уредување и работење на кре-

дитниот систем, од 21 август 1946 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46) 

Членот 36 се укинува. 
15) Во Законот за еднообразното сметководство, 

од 20 ноември 1946 
(„Службен лист на Ф-НРЈ", бр. 94/46, 3/49 и И 51) 

Членовите 34, 35, 36 и 37 се укинуваат. 
16) Во Општиот закон за заштита на шумите од 

пожар, од 1 април 1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/47, 3/49, 106/49, 4/51 

и 11/51) 
а) Членот 27 се менува и гласи: 

„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 
до петнаесет дена ќе се казни: 

1) тој што в шума или на оп,ределена далечина 
од работ на шумата пали огон без дозвола од надле-
жниот орган на шумарската служба; 

-2) тој што пали ого,н в шума надвор од опреде-
леното место и противно на пропишаниот начин; 

3) тој што в шума или на определена далечина 
од работ на шумата остави неугасен огон1 или тој што 
во шума или на определена далечина од работ на шу-
мата најде напуштен огон па не го угасн; 

4) то ј што без дозвола од надлежниот орган, в 
шума или на определена далечина од работ на шумата 
гради куќи или стан, пали дрвен јаглен (ќумур) или 
гради варница за печење вар, тулани или други слични 
постројки; 

5) тој што пали чко,рки, гранки, грмушки, ши5 
или коров противно на одредбата од членот 9 на овој 
закон; 

6) тој шт 0 не се покорува на наредбите од рако-
водителот за гасење пожар или без негово одобрение 
или без оп.равдан разлог го напушти работењето при 
гасењето на пожар." 

б) Членот 28 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 2.000 динари или со казма 

ватвор до десет дена ќе се казни секое лице кое ќе се 
огреши за наредбите од над-лежните органи, и,зда,де-ни 
врз основа на овој за-кон со цел да се спроведат него-
вите одредби доколку со овој закон за поодделни' ' 
случаи не е предвидена одделна казна." 

в) Членот 29 се менува и гласи: 
, Д е се казни со парична казна до 10.000 динари 

или со затвор до триесет дена: 
1) тој што в шума, во времето кога е тоа воопшто 

забрането поради силен ветер, пали отворен ого-н или 
го пали во затворени п,ростории без народна внима-
телност и надзор над огнот (член 6) ; 

2) то ј што во заб,рани пали или во нив внесу-
ва огон или тој што пали огон во трупишта, шупливи 
стебла и на пењушки; 

3) тој што во време на суша кога е тоа забрането 
пали или внесу,ва ого,н в шума, или пали огон на опре-
делена далечина од работ на шумата (член 11)". 

г) Членот 31 се менува и гласи: 
„Сопственикот на шумата што не ќе постапи по 

прописите од овој за-кон кога мора да работи или кој 
што не ќе ги преземе сите потребни мерки за за-
штита на шумата од пожар, ќе се казни со парична 
казна до 10.000 диинари или со затвор до триесет 
дена." 

17) Во Општиот закон за ловот, од 3 декември 
1947 

(„Службен лист на ФИРЈ", бр. 105/47 и 11/51) 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 

до петнаесет дена ќе се казни: 
, 1) тој што ло-ви без дозвола за лов; 
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2) тој што ќе ја отстапи другему дозволата за 
лов; 

3) тој што лови на државно ловиште или лови 
ка ј друга ловџиска организација, ако нема дозвола за 
тоа; 

4) тој што намерно поднесува неточни податоци 
за ловот и состојбата на дивечот на ловиштето. 

Ако прекршокот што е определен во претходниот 
став има потешки последици, на сторителот може да 
му се одземе дозволата за лов за определено време 
итн трајно." 

18) Во Општиот закон за шумите, од 3 декември 
1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/ 47, 3!49, 106/49, 4/51 

и 11/51 
а) Членот 42 се менува и гласи: 

„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 
до петнаесет дена ќе се казни: 

1) тој што оштетува и уништува шумски градини 
и расади иди; 

2) тој што не ќе изврши пошумување во опре-
делениот срок; 

(3) тој што не ќе ги изврши пропишаните мерки 
за спречување и отклонување на опасноста од штетни 
инсекти или од заразни болести на шумските дрвја; 

4) тој што со намера да прибави за себе си или 
другему противправна имотна корист ќе обори в шума 
или надвор од шумата едно или повеќе стебла и со 
тоа нанесе штета која не преминува 2.000 динари; 

5) тој што оштетува шумски патишта, објекти и 
направи како и други инсталации што се во врска со 
о.вие; 

6) тој што не ќе се придржува за пропишаниот 
шумско-уреѓаен елаборат." 

б) Членот 43 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 3 000 динари ќе се казни: 
"1) тој што пушта добиток на пасење или ширење 

противно на одредбите од овој закон или со други 
прописи на надлежните државни органи; 

2) тој што сече, преработува или извози дрво од 
шума после определениот срок за сечење." 

в) Членот 44 се укинува. 
19) Во Општиот закон за занаетчиството, од 6 

јуни 1949 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 49,49 и 4 51) 
а) Членот 79 се менува и гласи: 

„Со парична казна до 10.000 ди,нари или со казна 
затвор ,до триесет де.на, ќе се казни тој што води за-
наетчиски дуќани бесправно или бесправно врши за-
наетчиска дејност. 

Ако лицето што е казнето за прекршокот 6д прет ' 
ходниот став, во срок од шест месеци по издржаната 
или застарената казна повторно ќе стори ист прекршок, 
може против него да се изрече, покрај казната од прет-
ходниот став, и заштитна мерка одземање на алатот, 
приборот и суровините со кои што бесправно ги вр-
шело занаетчиските работи." 

б) Членот 80 се менува и гласи. 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни: 

1) тој што врши работи кои не спаѓаат во стру-
ката ,на занаетот за чие вршење е основан занаетчи-
скиот дуќан односно работилницата; 

'2) сопственикот на приватниот занаетчиски ду-
ќан, односно одговорното лице кај државниот занает-
чиски дуќан или работилница и занаетчиска работил-
ница од задружна или општествена организација, ако 
противно на прописите од чл. 6 на овој закон без 
оправдан разлог одбие да земе на работа занаетчиски 
ученик." 

в) Членот 81 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

сопственикот на приватен занаетчиски дуќан: 
1) ако во дуќанот земе на работа поголем број 

помошници и мајстори одошто е пропишано; 
2) ако на околискиот односно градскиот народен 

одбор во срок од петнаесет дена не му Ја пријави се-
која промена што ќе стане во текот на работењето која 
ги преминува рамките на издадената дозвола; 

-3) ако во случаите предвидени со овој лакон 
(член 62 став 2 и член 63 став 2) не назначи работо-
водител за водење на дуќанот; 

14) ако не ги води пропишаните работни книги, 
или по барање од надлежните државни органи не ги 
даде пропишаните податоци; 

-5) ако без одобрение од надлежниот орган го 
прекрати водењето на својот дуќан или претходно на 
пријави продолжување водењето на дуќанот на др-
жавниот орган што му го одобрил време,ното прекра-
тување. 

Со иста казна ќе се казни вдовицата односно ста-
рателот на малолетните деца на умрениот сопственик 
на приватен занаетчиски дуќан ако на надлежниот др-
жавен орган не му го пријави продолжувањето на во-
дењето на дуќанот (член 69 став 2)." 

20) Во Општиот закон за морскиот риболов, од 23 
јануари 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/50, 4/51 и 11/51). 
а) Членот 27 се менува и гласи: 

„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до триесет дена ќе се казни тој што ќе врши 
бесправно риболов с о големи рибарски средства. Уло-
веното и средствата за риболов можат да се одземат. 

Ако средството од претходниот став е рибарски 
брод, со казната определена во тој став ќе се казни 
и заповедникот на бродот. 

Ако прекршокот од ставот 1 на овој член е извр-
шен со помали рибарски средства сторителот ќе се 
казни со парична казна до 5.000 динари или со казна 
затвор до петнаесет дена. Уловеното и средствата за 
риболов можат да се одземат." 

б) Членот 28 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни: 
-1) тој што врши риболов во забрането време или 

во забранети риболовни реони или со рибарски сред-
ства што се забранети за определениот вид ,на рибо-
ловот или за определеното време или за определен 
риболовец реон или преку дозволената количина; 

2) тој што лови без дозвола младици на риби 
или мрест; 

3) тој што на означените места каде што се на-
оѓаат телеграфско-телефонски или електрични кабели, 
водоводни или други цевки, врши риболов со мрежи 
или со други рибарски средства што се влечат по 
дното ,на морето или на тие места пушта сидро." 

IV. 
21) Во Законот за учениците во стопанството, од 

1 април 1946 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/46, 3/49, 106 49 

и 4/51) 
а) Членот 26 се менува и гласи: 

„Со парична казна до 5.000 динари или со казна 
затвор до петнаесет дена ќе се казни работодателот 
односно работоводителот: 

-1) што ќе земе ,на работа ученик на работа која 
не е во врска со учењето на неговата струка, на при-
мер за вршење куќни или полск.и работи и сл.: 

2) кој ќе земе на работа ученик помлад од 16 го-
дини на работи што се штетни по здравје." 

б) После членот 26 се додава нов член 26а кој 
што гласи: 

„Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 
работодателот од,носно р а б о т о в о д н и о т : 

1) кој држи повеќе ученици одошто е допуштено 
тоа во смисла на чл. 9 од овој закон; 

2) кој без оправдан разлог одбие да земе на ра-
бота ученик, макар да бил должен да го земе на раЈ 

бота во смисла на чл. 9 на овој закон; 
3) кој со ученикот не ќе склучи писмен договор 

за учењето или не го склучи во срок од 8 дена по 
приемот на ученикот; 

'4) кој не го поднесе склучениот договор за уче-
ње до надлежниот народен одбор поради заверка и 
регистрација; 



Среда, 17 октом,ври 1961 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 46 - Страна 523 

5) кој спрема ученикот не ќе ги изврши должно-
стите (обврските) што се определени со членот 15 на 
овој закон; 

6)кој во срок од три дена не му го пријави на 
надлежниот народен одбор престанокот на договорот 
за учење и причината за престанокот." 

22) Во Законот за инспекцијата на трудот, од 1 
декември 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48, 106/49 и 4/51) 

а) Членот 28 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни директорот на 
претпријатието, раководителот, односно ,работодателот 
или друго одговорно лице кое ги спречува органите 
на инспекцијата на трудот да вршат надзор." 

б) Членот 29 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

директорот на претпријатие, раководителот, односно 
работо,дателот или друго одговорно лице: 

1) кое им пречи на органите на инспекцијата на 
трудот во вршењето на надзорот; 

2) кое во определениот срок без оправдан разлог 
не ги отклони утврдените недостатоци и неправил-
ности; 

3) кое не побара мнение од инспекцијата на тру-
дот за проектот на изградба и за преустројство на 
претпријатието, работилницата и слично во смисла на 
членот 17 од овој закон; 

4) кое не поднесе пријава за смртен несреќен 
случај или за потежок несреќен случај на работа, за 
професионални оболенија како и за секој случај што 
би можел да предизвика штетни последици по живо-
тот и по здравјето на работниците; 

5) кое не ќе ја извести инспекцијата на трудот за 
воведување на прекувремена работа; 

'6) кое не ќе поднесе извештај дека се извршени 
мерки поради отклонување на недостатоците и непра-
вилностите што се наредени врз основа на членот 21 
од овој закон; 

-7) кое ќе се огреши за прописите од правилни-
ците за техничките и здравствено-техничките заштитни 
мерки при работењето, донесени врз основа на членот 
32 од овој закон. 

За прекршоците од претходниот став ќе се казнат 
и правните лица. 

За прекршоците од точка 2) и точка 4) прав-
ните лица ќе се казнат во потешки случаи со парична 
каева до 50.000 динари." 

23) Во Законот за воените инвалиди од војната, 
од 24 јануари 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/50 и 4/51) 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Сите државни, задружни и приватни претприја-

тија должни се да ги запослат воените инвалиди од 
војната, и тоа до 10% од вкупниот број на запосле-
ниот персонал. Од оваа обврска можат да бидат осло-
бодени претпријатијата кои поради својата специјал-
ност во интерес на правилното работење или живот-
ната сигурност, не можат да примаат воени инвалиди 
од војната. 

Одлука за ослободување донесува надлежниот ми-
нистер на владата во согласност со надлежниот ресо-
рен министер. 

Раководителот и друго одговорно лице во прет-
пријатието и установата односно работодателот кој 
без основан разлог одбие да запосли воен инвалид од 
војната во смисла на ставот 1 од овој член ќе се ка-
зни за прекршокот со парична казна до 10.000 динари." 

24) Во Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии, од 21 
јануари 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/50, 4/51 и 11/51) 
Членот 125 се менува и гласи: 

„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок рако-
водителот односно старешината на претпријатието или 
на установата) лекар или друго одговорно лице, одно-
сно приватен работодател, кој што: 

1) не ќе му даде брза медицинска помош на оси-
гуреникот што претрпел несреќа на работа или не пре-
земе мерки за да се даде таа помош; 

2) не ќе му укаже на осигуреникот потребна ме-
дицинска помош макар да могол и бил должен тоа да 
го стори; 

. 3) ќе склучи договор чии што одредби се во 
спротивност со прописите за социјалното осигурување; 

4 ) . не ќе ги води или нередно ги води пропи-
шаните евиденции за осигурениците или не ќе под-
несе во определениот срок или нередно ги поднесе 
пропишаните пријави и податоци; 

5) противправно им ускрати на органите надле-
жни за работите на социјалното осигурување да даде 
потребни податоци, или дава неточни податоци и оба-
вести за осигурениците, или спречува извил на самото 
место, или преглед на работните книги или евиденција 
доколку се однесуваат до работите во врска со соци-
јалното осигурување, или намерно прави други пречки 
или смеќавања за правилното функционисање на ра-
ботите од социјалното осигурување." 

V. 
25) Во Општиот закон за спречување и отклону-

вање на заразните болести, од 30 април 1943 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/48, 106/49 и 11/51) 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Лекар што не ќе пријави акутно заразно оболе-

ш е или не го испрати во болница лицето оболено од 
таква болест, или не преземе некоја друга са-нитарно-
епидемиолошка мерка пропишана со овој за.кон, а бил 
должен да го стори тоа, ќе се казни со парична казна 
до 5.000 динари или со казна затвор до петнаесет дена. 

Со иста казна ќе се казни и друго лице од здрав-
ствената струка ако не преземе са.нитарно-епидемио-
лошка мерка што било должно да ја преземе по овој 
закон. 

Тој што спречува или смеќава в,ршење дезинфек-
ција, испраќање во болница, бележење или друга са-
нитарно-епидемиолошка мерка ќе се казни со парична 
казна до 10.000 динари или со казна затвор до триесет 
дена." 

26) Во Основниот закон за санитарната инспек-
ција, од 30 април 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/48 и 106/49) 
а) Членот 18 се менува и гласи: 
„Во случај на неизвршување односно повреда на 

санитарно-хи,гиенските прописи или извршување на не-
каков друг прекршок од областа на санитарно-хигиен-
ската заштита, санитарниот инспектор поднесува пред-
лог за казнување на сторителот на прекршокот до су-
дијата за прекршоци на надлежниот околиски (град-
ски, реонски) народен одбор." 

б) Членот 19 се ме,нува и гласи: 
„Со решението за прекршокот може да се нареди 

извршува,ње на мерката поради чие пропуштање е во-
дена административно-казнената постапка. 

Право на поднесување жалба против решението за 
прекршокот има и санитарниот инспектор." 

в) Членот 20 се укинува. 

VI. 
27) Во Општиот закон за државните архиви, од 23 

јануари 1950 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/50, 4/51 и 11/51) 

Членот 11 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со казна 

затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршокот 
одговорниот раководител, односно друго одговорно 
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лице во иадлештвата, установите или организациите, 
како и поодделно лице кое што: 

1) не го чува совесно историско-архивскиот ма-
теријал што се наоѓа к а ј него, односно к а ј надлешт-
зото, установата или организацијата или не го обе-
збеди од расипуваше или уништување; 

: 2) ги смеќава овластените службеници на држав-
ните архиви во вршењето на надзорот над чувањето 
на историско-архивскиот материјал; 

' 3 ) не ја извести надлежната државна архива за 
нсториско-архивскиот материјал што се наоѓа во него-
вите раце; 

' 4 ) им оневозможува на органите на државните 
архиви да се служат со историеко-архизѓкиот матери-
јал што се наоѓа кај него односно кај надлештвото, 
установата или организацијата; 

5) оштети историоко-архивски материјал." 
28) Во Законот за опојните дроги, од 23 јануари 

1950 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/50, 4/51 и 11/51) 

Членот 15 се менува и гласи: 
„Како сторител на прекршок ќе се казни со парична 

казна до 10.000 динари раководителот и одговорниот 
службеник на претпријатието и установата од членот 
12 на о в о ј закон, к о ј не води посебни книги за при-
мањето и издава.њето на опојните дроги." 

Член 3 
Лицето на условен отпуст кое што не ќе се на-

стани во местото што му е определено за пребивали-
ште (чл. 69 од Законот з а извршување на казните, на 
мерките за безбедност и на воопитно-поправителните 
мерки), или кое без одобрение ќе го промени опре-
деленото пребивалиште, ќе се казни со парична казна 
до 5.000 динари или со казна затвор до петнаесет дена. 

Ако такво лице по изречената казна не се врати 
во местото што му е определно за пребивалиште, ќе 
биде присилно вратено во тоа место. 

Член 4 
Лицето казнето со забрана да врши определено 

занимање, ако го врши тоа занимање додека трае за-
браната, ќе се казни со парична казна до 5.000 динари 
или со казна затвор до петнаесет дена. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 5 

а) Додека не се донесе Закон за општествениот 
придонес и за даноците, останува во сила членот 39 
о д Законот за даноците од 26 декември 1946 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 105/46), кој што гласи: 

„Ќе се казни со парична казна до 50.000 динари: 
1) лицето кое ги употреби стоките, чии што про-

мет е ослободен од плаќање данок, или за кои што е 
платен данокот по пониска сто-па за други цели а не 
за целта поради која што е прометот ослободен о д 
данокот односно поради која што е платен данок по 
пониска стопа; 

-2) лицето ка ј кое што ќе се најдат стоки без 
прописен одбележок или потврда ако е пропишано 
дека одбележокот или потврдата служи како доказ за 
платениот данок; 

^3) лицето што при вршењето на прометот не ќе 
употреби даночни марки или даночни хартии од вред-
ност во случаи кога е пропишано данокот да се плаќа 
со употреба на даночни м а р ш односно даночни хар-
тии о д вредност, а не го плати данокот ни во готови 
пари. 

Покрај лицата од ставот 1 од овој член со иста 
казна ќ е . се казни и нивниот застапник ако самиот 
сторил некое од делата споменат!! во претходниот 
став или учествувал во нивното извршување. 

Ако ги извршат делата од ставот 1 на овој член 
застапниците на лицата што се под старателство или 

под родителска власт, ќе се казнат со предвиделага 
казна само тие застапници. 

Во нарочно тешки случаи за делата од ставот 1 
на овој член, сторителот ќе се казни со парична казна 
до 200 000 динари," 

б ) Додека не се донесе Закон за општествениот 
придонес и за даноците, членовите 41 и 42 од Законот 
за даноците се менуваат и гласат: 

„Член 41 — Повредите на прописите од ово ј за-
кон, осем членот 39, како и повредите на прописите 
донесени врз основа на него доколку не претставуваат 
кривични дела, ќе се казнат со парич,на казна до 50.000 
динари или во процент од разлеваниот данок а на ј -
многу до 50.000 динари, а во нарочно тешки случаи 
до 200.000 динар,и." 

„Член 42 — Одредбите од членот 41 на овој за-
кон не се применуваат на државните стопански прет-
пријатија, државните установи и на државните н а д м -
инеа ." 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат сите други посебни прописи 
во сојузните закони^ со кои што се определуваат пре-
кршоци и пропишуваат ка,зни за нив, доколку не се 
опфатени во членот 2 и 5 од овој закон. 

Со то ј ден престануваат да важат и сите пропи,си 
во сојузните закони со кои што е определена надле-
жноста за водење ади инис тратиано-казн ема постапка, 
доколку со ово ј закон не се оставени во сила. 

Член 7 
О в о ј закон влегува во сила по истекот на триесет 

дена од денот на објавувањето во „Службениот лист 
на Федеративна Народна Република Југославија". 

У. бр. 1759 
8 окто,мври 1951 година 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. Р. др Иван Рибар, с. р. 

4 3 0 . 
В,рв основа па чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство, по предлог на Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ и Претседателот на Советот за селско стопан-
ство и шумарство на Владата на ФНРЈ, Владата на 
ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП НА 

МАСТ И МАСЛИНОВО УЉЕ 

Член 1 
З а да би им се дале на про,изводителите на селско-

стопански производи што пошироки возможности за 
производство на маснотии и за нивното учество во 
прометот со селско-стопанските производи, а во согла-
сност со новите мерки во стопанството, се укинува 
задолжителниот откуп на свинска маст односно дебели 
свињи и маслиново уље. 

Согласно на одредбата од претходниот став пре-
стануваат да важат сите задолженија за задолжителната 
испорака на маст односно дебели свињи и масли-ново 
уље што се издадени за 1951 година како и за 1952 
година. 

Член 2 
За да им се обезбеди на работните луѓе во градот 

што подобро снабдување со маснотии, а имајќи ги 
предвид возможностите за наголемено производство и 
продажба на маснотии во продавниците на државните 
трговски, претпријатија, селско-стопанските добра, за-
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д , . гите и на другите продавници, потрошувачите мо-
жат слободно без ограничение да купуваат маснотии 
за свои. пот,реби б,ило само со готови пари, било со 
бонови за купување прехранбени производи со попуст. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа уредба престану-

ваат да важат сите прописи што се во сп,ротивност со 
одредбите на оваа уредба. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила веднаш. 
И октомври 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер "на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

431. 
Врз основа на чл. 10 од Правилникот за терен-

скиот додаток на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/51), а во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

ПРВО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕРЕН-

СКИОТ ДОДАТОК НА РАБОТНИЦИТЕ 

1. Под место на постоја,но запослување од членот 
1 на Правилникот за теренскиот додаток на работни-
ците ќе се смета она место во кое што е обврзан ра-
ботникот да работи по дого,ворот за работење. Тоа 
место може да биде ,како местото во кое што се наоѓа 
седиштето на самото претпријатие, така и местото во 
кое што се наоѓа градилиште, секција, десница или 
погон на претпријатието. 

Спрема тоа само тогаш кога се испраќа работни-
кот од местото во кое што е. обврзан да ,работи по 
договорот за работење на теренска работа во друго 
место, има право на исплата на теренскиот додаток 
з 1 сето време поминато на работа во тоа место. Во 
I 1 чај кога се преместува по потреба на постојана 
работа во друго место, нема право на теренски дода-
ток, оти тоа место се смета како место во кое што е 
обврзан да работи. 

2, Како и во (правилниците за теренскиот додаток 
на службениците, така и во П,равилникот за теренскиот 
додаток на работниците е предви,де,но, по исклучение 
од правилото теренскиот додаток да се дава само за 
работа вон од местото на постојаното запослување, 
теренскиот додаток да може да се даде и тогаш кога 
се врши тере,нската работа во местото на постојаното 
запослување, но само во претпријатијата цитирани во 
чл. 7 од споменатиот правилник. 

Теренскиот додаток во седиштето на претпријати-
ето се дава значи само по исклучени,е во претприја-
т и ј а што се организираат допрва, или што се осно-
вани поради изградба на нароч,но важни објекти на 
те знот на кој се гради објектот, или пак во прет-
пријатијата што се подвижни, т. е. што се селат често 
пати од едои терен на друг, и затоа што работниците 
(и службениците) на тие претпријатија се наоѓаат во 
слична ситуација во која се и работниците што вр-
шат теренска работа вон од местото на постојаното 

'поодување. 

Затоа е потребно органот надлежен за донесување 
решение од чл. 7 став 2 на правилникот да води при 
тоа сметка за конк,ретните услови под кои работни-
ците на п,ретпријатието што ќе постави такво барање, 
работат и живеат на теран, кои услови, но правило, 
тре-ба да се знатно потешки и понеповолни но инаку, 
и врз осно,ва на тие факти со ,решение да одлучи 
дали ќе се ,примени оваа одредба на работ,ниците од 
тоа претпријатие, како и виси-ната на терен,скиот до-
даток и времето за кое ќ,е се исплатува тој, имајќи 
ја пред-вид можноста на нормализирањето условите на 
животот и на работата на теренот. При тоа не треба 
да се напушта од предвид фактот дека давањето на 
теренскиот додаток по ова одредба претставува само 
исклучени^ од поставеното правило. 

За работ,ниците ангажирани на работа од ме-стото 
во кое се вршат работ.и — условите на животот ,и на 
работата се нормални во секој случај, и затоа ним не 
може да им се ис,платува теренски додаток. 

3. Одредбите на чл. 2 ст. 2 и 3 од правилникот, 
дека на работниците што се испратени на теренска 
работа подолга од 10 дена им припаѓа за секој ден 
боравок на теренот соодветен износ на теренскиот 
додаток, треба да се разбере така да на овие ,работ-
ници за првите 10 дена им припаѓаат дневници за 
службено патување, а за другото време теренски до-
даток во определениот износ. 

4. Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народ,на Република Југославија". 

Бр. 19536 
29 септември 1951 година 

Бел-град 
Министер на Вла,дата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народна 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

432. 
Врз основа на членот 27 во врска, со членот 19 од 

Општиот закон за спречување и отклонување на за-
разните болести, Советот за народно здравје и соци-
јална политика на Владата на 'ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДЅАТА ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ 

ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА 
1) Во Наредбата за бележење прот,ив туберкулоза 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/50), точката 8 ставот 
1 се менува и гласи: 

„Бележењето го вршат лека,рите о-д здравствените 
установи цитирани во точ. 7 на оваа наредба, како и 
оние што ќе ги определи советот за народно зд,равје 
на надлежниот окол,иски односно г,ра,дски, народен од-
бор, а по потреба, и лекарските помошници под посто-
ја,нен надзор на лекар." 

2) Оваа на,редба влегува в-о сила со денот на објас-
нувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 21232 
21 септември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
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433. 
Ера основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија, а но 
наполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 на овој 
закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕТО, ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕ-

ЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА КОМПОЗИТОРИТЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА % 

Според поднесените правила и програмата на ра-
ботењето се одобрува оснивањето и работењето на 
Сојузот на композиторите на Југославија со седиште 
во Белград, а со дејност на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

IV бр. 26078 
8 септември 1951 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

434 . 
Врз основа на чл. о од Законот за поштенско-те-

леграфоко-телефонскнте тарифи, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕЧУВАЊЕ ОД ТЕН АЛ СТАРИ РЕДОВНИ 

ПОШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ 

Сите стари редовни поштенски франко марки, како 
и службени марки што се пуштени во течај во време 
од 1945 до 1950 година, се повлечуваат од течај, со 
тоа што со истите ќе можат да се франкираат поштен-
ските испратил заклучно до 31 декември 1951 година. 

По ова решение престанува франкатурната вред-
ност почнувајќи од 1 јануари 1952 година со следните 
изда-нија на редовни франко марки: 

1) марки од 1945 година со ликот на Маршал 
Тито (0.25, 0.50, 1, 2, 4, 6, 9, и 20 дин.); 

2) марки од 1945 година со партизански мотиви 
или со лик на Маршал Тито (0.50, 1, 1.50, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 12, 16 и 20 дин.); 

3) марки од 1946 година со партизански мотиви, 
во изменети бои и со претиск на нова вредност во 
црна боја (2.50 на 6 дин., 8 на 9 дин.); 

4) марки за службена употреба од 1946 година? 
(0.50, 1, 1.50, 2.50, 4, 5, 8 и 12 дин.); 

5) марки од 1947 година со партизански мотиви 
во измените бои (2.50, 3, 5 и 8 дин.); 

6) марки од 1949 година, службени и со партизан-
ски мотиви—препечатени со нови вредности и назив 
на државата (3 на 8 дин.-службена., 3 на 8 дин.-фран-
ко, 3 на 12 дин.-службена и 10 на 20 дин.-франко); 

7) марки од 1949 година, со партизански мотиви 
и црн претек. „ФНР" или „ФНР Југославија" (0.50, 1, 
2, 3, 5, 12, 16 и 20 дин.); 

8) марки од 1950 година со партизански мотиви и 
со претис,к „ФНР" или „ФНР Југославија", во изме-
нети бои (1, 2, 3 и 5 дин.). 

Бр. 1400 
26 септември 1951 година 

Белград 
Директор 

на Главна дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

435. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

легрзфско-телефонскиге тарифи, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО'ТЕПАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА 

МАРКА ПО ПОВОД СТО ГОДИШНИНАТА НА 
ЊЕГОШЕВАТА СМРТ 

На 29 ноември 1951 година не се пушти во течај 
пригодна поштенска мерка од 15 динари по повод сто-
годишнината на ЊегошеБата смрт. 

Сл,иката на марката го претставува ликот на Ње-
гош. Над сликата стои натпис: „Његош 1851—1951", а 
под сликата: ,,ФНР Ј.угославија" и ознака на вредноста 
со „15 дин." на две места — сето со ќирнлица. Бојата 
Нс1 марката е црвена. 

Марката е печатена во количина од 300.000 марки. 
Ќе се продава во сите поголеми пошти додека не се 
пот.рошат, а за франкирање на поштенските поп р ат к и 
ќе важи неогра,ничено време, односно додека не се 
донесе решение за повлекување на истата од течај. 

Бр. 14511 
10 октомври 1951 година 

Белград 
Директор 

на Глав,ната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Продавното одделение на „Службениот лист на 

ФНРЈ" располага со извесни потполни и непотполни 
комплети како и со поодделни броеви од поранешните 
години, и тоа: 

Комплет за 1951 година српско-хрватско и маке-
донско издание по цена од 600 динари. 

Комплет српски за второ полгоднште 1950 година, 
цена 175 динари. 

Непотполни комплет хрватски и македонски од 
бројот 25 до 71 за 1950 година, цена 270 динари. 

Комплет српски, хрватски и македонски за второ 
полгодпште 1949 година, цена 175 динари. 

Комплет на македонски за прво и второ поладн-
ине 1947 година, цена 600 динари. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

428. Закон за изменувањата и дополнувањата на 
Основниот закон за прекршоците (пречистен 
текст) - - 517 

429. Закон за согласување одделните прописи за 
прекршоците во сојузните закони со одред-
бите на Основниот закон за прекршоците 531 

430. Уредба за укинување задолжителниот откуп 
на маст и маслиново уље 538 

431. Прво напатствие за применување Правилни-
кот за теренскиот дода,ток за работниците 539 

432. Наредба за дополнување Наредбата за. бе-
лежење против туберкулоза — 539 

433. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботењето на Сојузот на композиторите на 
Југославија — — — 540 

434. Решение за повлекување од течај стари ре-
довни поштенски франко марки 540 

435. Решение за пуштање во течај пригодна по-
штенска марка по повод ^ г о д и ш н и н а т а на 
Негошевата смрт 540 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр, 9, - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиве Марка бр, 9. - Печат на 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


