
622. 
Врз основа иа членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

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

ЧНАТА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законикот за кривичната постапка, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 18 ноември 1970 година и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор од 25 ноември 
1970 година. 

ПР бр. 949 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНИКОТ 

ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законикот за кривичната постапка („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 50/67) по членот 4 се додава 
нов член 4а, кој гласи: 

„Кривичната постапка се води на јазикот на 
народот и народноста на Југославија, согласно со 
Уставот односно со покраинскиот уставен закон или 
со друг пропис." 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Обвинетиот, приватниот тужител, оштетениот, 

бранителот, сведокот или друго лице што учествува 
во кривичната постапка, ако е п а г а н и н на Југосла-
вија, има право да го употребува својот јазик и на 
својот јазик да се запознава со фактите. Ако кри-
вичната постапка не се води на јазикот на тоа 
лице, судот ќе го поучи дека има право да користи 
толкувач, а во записникот ќе се забележи дека е 
поучено и неговата изјава по повод поуката. 

Судот ќе обезбеди толкувач и на лице што не е 
граѓанин на Југославија, ако не го знае јазикот на 
кој се води постапката." 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
„На лице што е неоправдано осудено или што е 

без основа лишено од слобода му припаѓа право на 
надоместок на штета што со тоа му е сторена." 

Член 4 
ЛЗО членот 176 став 2 на крајот на точката 3 

точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) ако е во прашање кривично дело за кое во 
законот е пропишана казната строг затвор во трае-
ње од најмалку пет години или потешка казна строг 
затвор, а поради начинот на извршувањето, после-
диците или други околности на делото е дојдено 
или би можело да дојде до такво вознемирување на 
граѓаните што заради непречено водење на кривич-
ната постапка или безбедноста на луѓето е неоп-
ходно определување на притвор.". 

Член 5 
Во членот 177 ставот 5 се менува и гласи: 
„Ако истражниот судија не се сложи со пред-

. потот на јавниот обвинител за определување на 
притвор, ќе побара за тоа да одлучи советот на ок-
ружниот суд. Против решението на советот со кое 
се определува притвор притвореното лице може да 
изјави жалба, која не го задржува извршувањето 
на решението. Во поглед на предавањето на реше-
нието и изјавата на жалбата се применуваат одред-
бите на ст. 3 и 4 од овој член." 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Во случаите од ст. 4 и 5 на овој член советот 

што одлучува за жалбата е должен да донесе одлу-
ка во рок од 48 часа." 

Член 6 
Во членот 218 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако на сведокот му е определен толкувач 

(член 5) или ако сведокот е глув или нем, неговото 
сослушанана се врши на начинот предвиден во чле-
нот 209 ст. 2 и 3 од овој законик." 

Член 7 
Во членот 334 став 1 точка 3 по зборот: „задол-

жително" се додаваат зборовите: „или ако на об-
винетиот, на бранителот, на оштетениот како тужи-
тел или приватен тужите тг, спротивно на неговото 
барање, му е ускратено на главниот претрес да го 
употребува својот јазик (член 5 став 1) и на својот 
јззик да го следи текот на главниот претрес". 

Член 8 
Називот на главата XXXII и чл. 500 до 505 се 

менуваат и гласат: 

„ Г л а в а XXXII 

Постапка за надоместување штета на лица нео-
правдано осудени и неосновано лишени од слобода 

Член 500 
Право на надоместување штета поради неоправ-

дана осуда има лице спрема кое била изречена пра-
восилна кривична санкција или кое е огласено за 
виновно а е ослободено од казна, а подоцна по по-
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вод вонредниот правен лек новата постапка е пра-
восилно запрена или со правосилна пресуда е осло-
бодено од обвинението или обвинението е одбиено, 
освен во следните случаи: 

1) ако до запирање на постапката или на пресу-
дата со која се одбива обвинението е дојдено поради 
тоа што во козата постапка оштетениот како тужи-
тел односно приватен тужител се откажал од го-
нење или што оштетениот се откажал од предлогот, 
а до откажувањето е дојдено врз основа на спогодба 
со обвинетиот; 

2) ако по повод барањето за повторување m 
постапката на штета на обвинетиот новата постапка 
е запрена врз основа на членот 133 од овој законик; 

3) ако во новата постапка со пресуда е одбиено 
обвинението поради ненадлежност на судот, а овла-
стениот тужител презел гонење пред надлежниот 
суд. 

Осудениот нема право на надоместување штета 
ако со свое лажно признание или на друг начин 
намерно ја предизвикал својата осуда, освен ако «а 
тоа бил присилен. 

Во случај на осуда за кривични дела во стек 
правото на надоместување штета може да се одне-
сува и на одделни кривични дела во поглед на кои 
се исполнети условите за признавање на надоместо-
кот. 

Член 501 
Правото на надоместување штета застарува за 

три години од денот на правосилноста на првосте-
пената пресуда со која обвинетиот е ослободен од 
обвинението или со која обвинението е одбиено 
односно на правосилното првостепено решение со 
кое е запрена постапката, а ако по повод жалбата 
решавал повисок суд — од денот на приемот на 
одлуката на повисокиот суд. 

Пред да ја поднесе тужбата за надоместување 
штета до судот оштетениот е должен со своето ба-
рање да се обрне до републичкиот односно покраин-
скиот орган на управата надлежен за правосудство, 
а ако е во прашање пресуда на воен суд — до Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана, заради 
спогодба за постоењето на штета и за видот и ви-
сочината на надоместокот. 

Во случајот од членот 500 став 1 точка 3 од овој 
законик, за барањето може да се решава само ако 
овластениот тужител не презел гонење пред над-
лежниот суд во рок од три месеци од приемот на 
правосилната пресуда. Ако по истекот на овој рок 
овластениот тужител преземе гонење пред надле-
жниот суд, ќе се прекине постапката за надоместу-
вање штета до окончување на кривичната постапка. 

Член 502 
Ако барањето за надоместување штета не биде 

усвоено или за него органот на управата не донесе 
одлука во рок од три месеци од денот на поднесу-
вањето на* барањето, оштетениот може да подигне 
кај надлежниот суд тужба за надоместување на 
штетата. Ако е постигната спогодба само во поглед на 
дел на барањето, оштетениот може да подигне туж-
ба во поглед на остатокот на барањето. 

Тужбата за надоместување штета се поднесу ра 
против републиката односно автономната покраина 
на чија територија се наоѓа судот кој судел во пра 
степен, а ако е во прашање пресуда на Боен суд — 
против федерацијата. За судење е надлежен окруж-
ниот суд што ја донел поранешната првостепена 
пресуда или на чие подрачје се наоѓа општинскиот 
суд односно воениот суд што ја донел-'таа пресуда. 

Член 503 
Наследниците на оштетеното лице по неговата 

смрт можат да ја продолжат постапката За надоме-
стување штета односно да поведат постапка ако 
оштетеното лице умрело пред истекот на рокот на 
застареноста и од барањето не се откажало. -

Наследниците го наследуваат само правото на 
осуденото лице на надоместување имотна штета. 
Ако оштетениот веќе ставил барање, наследниците 
можат да ја продолжат постапката само во грани-
ците на порано поставеното барање за надоместу-
вање на имотната штета. 

Член 504 
По барање на лице чиј углед е потешко повре-

ден поради неоправдана осуда, а особено ако слу-
чајот бил прикажуван во јавни средства за инфор-
мации, ќе се објави во весниците или во други јав-
ни средства за информации соопштение за одлуката 
од која произлегува неоправданата на поранешна-
та осуда. По смртта на осуденото лице правото на 
поднесување на ова барање им припаѓа на него-
виот брачен другар, на децата и на родителите. 

Барањето од ставот 1 на овој член може да се 
поднесе и ако не е ставено барање за надоместува-
ње штета. 

Независно од условите предвидени во членот 
500 на ОВОЈ законик, барањето од ставот 1 на овој 
член може да се поднесе и кога по повод вонреден 
правен лек е изменета правната квалификација на 
делото, ако поради правната квалификација во по-
ранешната пресуда бил потешко повреден угледот 
на осуденото лице. 

Врз барањето од ст. 1 и 3 на овој член согласно 
се применуваат одредбите за постапката по повод 
барањето за надоместување штета поради неоправ-
дана осуда. 

Член 505 
Право на надоместување штета му припаѓа и 

на лице: 
1) што било во притвор а не е дојдено до пове-

дување на кривична постапка,* или постапката е зап-
рена со правосилно решение, или со правосилна 
пресуда е ослободено од обвинение или обвинението 
е одбиено; 

2) што издржувало казна лишување од слобода, 
а по повод повторување на кривичната постапка 
или на барање . за заштита на законитоста му е 
изречена казна лишување од слобода во покусо 
траење од казната што ја издржало, или е изречена 
кривична санкција која не се состои во лишување 
од слобода, или е огласен*) за виновно а е ослободе-
но од казна; 

3) што поради грешка или незаконита работа 
на органот неосновано е лишено од слобода или е 
задржано подолго ЕО притвор или во казнено-поп-
равна установа односно во воспитно-поправен дом. 

На лицето што според членот 180 од овој за-
коник е лишено од слобода без законска основа, му 
припаѓа правото на надоместување штета ако про-
тив него не е определен притвор (ниту времето за кое е 
лишено од слобода му е засметано во изречената 
казна за кривично дело или за прекршок. 

Надоместување штета не му припаѓа на лице 
што со своите недозволени постапки предизвикало 
лишување од слобода. Во случаите од точката 1 на 
ставот 1 на овој член е исклучено правото на на-
доместување штета и ако постоеле околностите од 
членот 500 став 1 точ. 1 и 3 или ако постапката е 
запрена врз основа на членот 133 од овој законик. 

Во постапката за надоместување штета во слу-
чаите од ста БОТ 1 точ. 1 до 3 и од ставот 2 на овој 
член ќе се применуваат • согласно одредбите на чл. 
501 до 504 од овој законик." 

Член 9 
Чл. 506 и 507 се бришат. 

Член 10 
Овој закон ќе се примени и во предметите по 

кои на денот на влегувањево во сила на овој закон 
е во тек постапка за надоместување штета поради 
неоправдана осуда или поради неосновано лишува-
ње од слобода. 
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По исклучок од ставот 1 на овој член, предметите 
по кои е во тек постапка пред врховен суд ќе 
се окончат во постапката предвидена со досегашни-
ie прописи. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи членот 76 од Законот за воени-
те судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65 и 
54/67). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

623. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИН-
СКАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за царинската служба, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата иа 
Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
25 ноември 1970 година. 

ПР бр. 953 
28 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Царинската служба врши управни работи од 

надлежноста на федерацијата во областа на цари-
ните, како и други работи што и се ставени во над-
лежност со сојузен закон, 

Член 2 
Царинската служба е единствена и самостојно 

ги врши работите од својата надлежност врз основа 
и во рамките на Уставот на СФРЈ и на сојузните 
закони. 

Член 3 
Со царинската служба раководи директорот на 

Сојузната управа за царини. 

Член 4 
Во поглед на организацијата и работата на ца-

ринската служба и на самоуправувањето на работ-
ните луѓе во царинската служба, важат општите 
прописи што се однесуваат на сојузните органи на 
управата, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Внатрешната организација на Сојузната управа 
за царини и на царинарниците се утврдува согласно 
со одредбите од овој закон и со општите начела за 

внатрешната организација на сојузните органи на 
управата што ги пропишува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 5 
За вршење на работите од заеднички интерес 

за повеќе царинарници и за Сојузната управа за 
царини, можат да се основаат и заеднички служби. 

Со актот за основање на заедничката служба 
се одлучува и за начинот на организацијата, на ра-
ботата и на финансирањето на таа служба. 

Член 6 
Средствата за работа на царинската служба се 

утврдуваат согласно со Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата и со од-
редбите на овој закон. 

Член 7 
Царинската служба во својата работа се придр-

жува кон начелото за рамноправност на јазиците 
на народите и народностите на Југославија и на 
нивните писма. 

Член 8 
Царинарниците и Сојузната управа за царини 

се должни на странката што е југословенски 
државјанин да и обезбедат во постапката употреба 
на јазикот на народот односно народноста • на Ју-
гославија на која и припаѓа таа странка, и реше-
нијата да и ги издаваат на тој јазик. 

Член 9 
Органите на царинската служба соработуваат 

со органите на управата на републиките и на 
другите општествено-политички заедници по пра-
шањата од заеднички интерес и ги известуваат за 
прашањата во врска со работата на царинската 
служба што се од интерес за граѓаните и за работ-
ните и други организации на териториите на тие 
општествено-политички заедници. 

II. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 10 
Во делокругот на царинската служба спаѓаат 

работите на: царинскиот надзор, царинењето на. 
стоки, девизно-валутната контрола во меѓународ-
ниот патнички и пограничен промет со странство, 
спречувањето и откривањето на царински прекр-
кршоци и водењето на прекршочна постапка, како и 
спречувањето и откривањето на девизни прекршо-
ци во меѓународниот патнички и пограничен промет. 

Член 11 
Работите на царинската служба ги вршат Сојуз-

ната управа за царини како сојузен орган на упра-
вата и царинарници^ како нејзини подрачни ор-
гани. 

1. Сојузна управа за царини 

Член 12 
Сојузната управа за царини, во рамките на 

делокругот на царинската служба, непосредно ги 
извршува сојузните закони и другите сојузни про-
писи, се грижи за нивното извршување, го обезбе-
дува спроведувањето на политиката на Сојузната 
скупштина и учествува во подготвувањето на про-
писите од областа на царините. 

Во извршувањето на задачите од ставот 1 на 
овој член Сојузната управа за царини ги врши осо-
бено следните работи: 

1) ја организира работата на царинската служ-
ба на царинското подрачје на Југославија и се 
грижи за правилното функционирање на таа 
служба; 



Страна 1292 — Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 3 декември 1070 

2) обезбедува еднообразна примена на царин-
ските и другите прописи и врши контрола и надзор 
над работата на ца-ринарниците; 

3) учествува во подготвувањето иа предлозите 
та царинската тарифа и на другите прописи од 
областа на царините и во врска со тоа ја следи 
и ја проучува примената на царинската тарифа и 
иа другите царински прописи; 

4) одлучува за отворање, спојување и укину-
вање на царински испостави и ги определува нив-
ните седишта; 

5) одлучува за основање и спојување на ца-
рински лаборатории за хемиско-техничко испи-
тување на стоки, за потребите на една -или повеќе 
царинарници, како и за укинување на тие лабора-
тории; 

6) решава по жалбите против решенијата на 
царинарниците донесени во управна постапка и во 
прекршочна постапка; 

7) соработува со меѓународните царински ор-
ганизации и со царинските оргааи на другите земји 
по прашањата од областа на царините. 

Член 13 
Со работата на Сојузната управа за царини ра-

ководи директор, кого го именува и го разрешува 
од должност Сојузната скуштипа. 

Директорот ја претставува Сојузната управа за 
царини. и е лично одговорен пред Сојузната скуп-
штина и пред Сојузниот извршен совет за рабо-
тата на Управата и за извршувањето на задачите 
од нејзината надлежност. 

Член 14 
Директорот на Сојузната управа за царини е 

должен да ги известува Сојузната скупштина и 
Сојузниот извршен совет за состојбата во царинска-
та служба, за извршувањето на сојузните закони и 
на другите прописи од областа на царините и за 
работата на Сојузната управа за царини и на ца-
ринарниците. 

Член 15 
Директорот на Сојузната управа за царини до-

несува правилници, наредби и упатства за извршу-
вање на сојузните закони и на прописите на Сојуз-
ниот извршен совет, кога е овластен за тоа со за-
кон односно со пропис иа Сојузниот извршен совет. 

Директорот на Сојузната управа за царини им 
издава задолжителни инструкции на царинарниците, 
»заради обезбедување на еднообразна примена на 
царинските прописи и за успешно извршување на 

* нивните работи. 

Член 16 
Во вршењето на општото раководење со царин-

ската служба директорот на Сојузната управа за 
царини има право и должност да укинува поеди-
нечни акти на управници на царинарници донесе-
ни БОН од згправ«ла постапка, ако се во спротивност 
со сојузен закон или со друг сојузен пропис. 

Член 17 
Директорот на Сојузната управа за царини до-

несува решенија за назначување на работниците на 
Сојузната управа за царини, на управниците на 
царинарници^ и на помошниците-управници, и со 
решенија врши нивен распоред на работните места. 

Директорот е највисок дисциплински стареши-
на во Сојузната управа за царини. 

Член 18 
Во Сојузната управа за царини постои замеиик-

директор. 
Заменикот-директор го заменува директорот во 

случај на негова отсутност или спреченост, со сите 
овластувања на директор, и го застапува директо-
рот во работите што тој ќе му ги определи. 

Заменикот-директор го именува и го разрешува 
од должност Сојузната скупштина. 

Член 19 
Во Сојузната управа за царини постојат помош-

кици-директори, кои непосредно раководат со се-
кторот на работата што ќе им го определи дирек-
торот. 

Помошниците-директори за својата работа од-
говараат пред директорот. 

Помошниците-директори ги назначува и ги раз-
решува од должност Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Во Сојузната управа за царини можат да посто-

јат: одделенија, отсеци, групи, бира, реферати, ла-
боратории, центар за стручно образование на ца-
ринските работници и други организациони еди-
ници. 

Член 21 
Во Сојузната управа за царини постои Комиси-

ја за царински прекршоци, која решава по жалбите 
"на решенијата од комисиите за царински прекршо-
ци во царинарниците. 

Комисијата за царински прекршоци се состои 
од претседател и два члена кои имаат заменици. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
царински прекршоци како и нивните заменици, во 
почетокот на секоја година ги именува директорот 
на Сојузната управа за царини од редот на работ-
ниците на Сојузната управа за царини. 

Член 22 
Внатрешната организација на Сојузната управа 

за царини се утврдува со правилникот на Сојузна-
та управа за царини. 

2. Царинарници 

Член 23 
Царинарниците ги основува, спојува и укину-

ва Сојузниот извршен совет, по претходно приба-
вено мислење од извршните Јговети на републики-
те и автономните покраини. 

Иницијатива за оковување, спојување или уки-
нување на царинарници можат да даваат Сојузната 
управа за царини и други органи на општествено-
-политичките заедници, стопанските комори и други 
заинтересирани стопански организации. 

Член 24 
Царинарницата непосредно: 
1) врши царински надзор; 
2) врши царинење на стоки; 
3) врши девизно-валутна контрола во меѓуна-

родниот патнички и пограничен промет со стран-
ство; 

4) води во прв степен управна постапка и пре-
кршочна постапка по царински прекршоци; 

5) врши и други работи што и се ставени во 
надлежност со сојузни прописи. 

Член 25 
Со работата на царинарницата раководи управ-

ник. 
Управникот на царинарницата е одговорен за 

работата на царинерницата и за извршувањето на 
работите и задачите од нејзината надлежност. 

Управникот за својата работа одговара пред 
директорот на Сојузната управа за царини и е дол-
жен да го известува за состојбата во царинарница-
та и за нејзината работа, 
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Член 26 
Управникот на царинарницата го назначува ди-

ректорот на Сојузната управа за царини на предлог 
од коцку рената комисија иа Сојузната управа за 
царини, по претходно прибавено мислење од изврш-
ните совети на републиките и на автономните по-
краини и од советот на работната заедница на ца-
ринарницата. 

Член 27 
Управникот на царинарницата донесува реше-

нија за назначување на работниците на царинарни-
цата, освен за помошникот-управник, и со решени-
ја врши распоред на работниците на работните 
места. 

Управникот е дисциплински старешина во ца-
ринарницата. 

Во случај на отсутност или спреченост на управ-
никот во оние царинарници во кои нема помошник, 
управникот го заменува работник кого тој ќе го 
определи во согласност со директорот на Сојузната 
управа за царини. 

Член 28 
Во царинарницата може да постои и помош-

ник-управиик на царинарницата, кого го назначува 
директорот на Сојузната управа за царини на пред-
лог од конкурсната комисија на Сојузната управа 
за царини, по претходно прибавено мислење од со-
ветот на работната заедница на царинарницата и од 
управникот на царинарницата. 

Помошникот-управник му помага во работата 
на управникот и ги врши работите што ќе му ги 
определи управникот. 

Помошникот-управник го заменува управникот 
во случај на негова отсутност или спреченост. 

Член 29 
Управникот на царинарницата го разрешува од 

должност директорот на Сојузната управа за ца-
рини, по претходно прибавено мислење од изврш-
ните совети на републиките и на автономните по-
краини и од советот на работната заедница на ца-
ринаоницата. 

Помошникот-управник на царинарницата го 
разрешува од должност директорот на Сојузната 
управа за царини, по претходно прибавено мисле-
ње од советот на работната заедница и од управ-
никот на царинарницата. 

Член 30 
Царинарницата може да има испостави. 
Царинските испостави се отвораат во местата 

во кои тоа го бараат интересите на стопанството 
(на железничка станица, во лука, на пристаниште, 
на пошта, на аеродром и слично), и тие вршат опре-
делени работи од делокругот на царинарницата. 

Царински испостави можат да се отвораат и во 
места вон од седиштето на царинарницата. 

Член 31 
Во царинарницата постои комисија за царин-

ски прекршоци, која се формира во почетокот на 
секоја година, а се состои од претседател и два 
члена, кои шетаат заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата за 
царински прекршоци, како и нивните заменици, ги 
именува управникот на царинарницата од редот на 
работниците на царинарницата. 

Комисијата од ставот 1 на овој член по царин-
ски прекршоци донесува решенија во прв степен. 

Член 32 
Внатрешната организација на царинарницата се 

утврдува со правилникот на царинарницата. 

Член 33 
На зградата во која се наоѓа царинарницата 

или нејзина организациона единица се поставува таб-
ла со називот на царинарницата или на нејзината 

организациона единица напишана на јазиците и 
писмата на сите народи на Југославија. 

Ако царинарницата или нејзината организаци-
она единица се наоѓаат на територијата на општи-
ната во која се употребува и јазик на народност, 
називот на царинарницата или на нејзината орга-
низациона единица ќе се напише и на јазикот на 
таа народност. 

Член 34 
Административните работи и службената пре-

писка царинарницата ги врши согласно со пропи-
сите на републиката за употреба на јазиците и пис-
мата. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ 

Член 35 
Работниците на царинската служба, по прави-

ло, сите свои самоуправни права ги остваруваат не-
посредно во работната заедница на која и припаѓаат. 

Во рамките на својата работна заедница работ-
ниците на царинската служба ги уредуваат своите 
внатрешни односи со самоуправни акти во согласност 
со законот и одлучуваат за сите прашања од не-
посреден интерес за работната заедница, а особено: 
одлучуваат за распределбата на средствата за ра-
бота; за распределбата на средствата наменети за 
лични доходи и за наградување според резултатите 
од работата; одлучуваат за внатрешната организа-
ција и систематизација, во согласност со општите 
принципи утврдени за целата служба; обезбедуваат 
услови за своето стручно усовршување; се грижат 
за подобрувањето на условите за работа, за одмо-
рот и за задоволувањето на другите заеднички по-
треби, и ги уредуваат другите меѓусебни односи. 

Член Зб 
Работниците што работат во Сојузната управа 

за царини ја сочинуваат работната заедница на Со-
јузната управа за царини. 

Член 37 
Работниците што работат во царинарницата ја 

сочинуваат работната заедница на царинарницата. 
Во царинарница која има помалку од 15 работ-

ници, работната заедница непосредно одлучува по 
сите прашања што се во делокругот на советот на 
работната заедница. 

Управникот на царинарницата според својата 
положба е член на советот на' работната заедница 
на царинарницата. 

Член 38 
Општите акти со кои се уредуваат внатрешните 

односи на работниците во царинарницата се доне-
суваат во согласност со управникот на царинар-
ницата. 

Кои општи акти од ставот 1 на овој член ќе 
ги донесува советот на работната заедница, опреде-
лува работната заедница на царинарницата. 

Член 39 
За вршење на определени самоуправни работи 

што се од интерес и значење за царинската служба 
во целост, постои Совет на работните заедници на 
царинската служба. 

Во поглед на изборот, организацијата и работа-
та на Советот на работните заедници на царинската 
служба, ако со овој закон не е поинаку определено, 
ќе се применуваат прописите што се однесуваат на 
органите на самоуправувањето во сојузните органи 
на управата. 

Член 40 
Членовите на Советот на работните заедници 

на царинската служба ги избираат непосредно ра-
ботниците во работните заедници на царинската 
служба на Сојузната управа за царини и на цари-
нарницата 
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Секоја работна заедница избира најмалку еден 
член на Советот на работните заедници на царин-
ската служба. 

Со одлука на Советот на работните заедници на 
царинската служба се определува бројот на члено-
вите на Советот, што ги избираат работниците на 
работната заедница на Сојузната управа за царини 
и на царинарниците. 

Член 41 
Советот на работните заедници на царинската 

служба ги врши особено следните работи: 
1) му дава мислење на директорот на Сојузната 

управа за царини за програмата за работа на ца-
ринската служба; 

2) ги утврдува критериумите и средствата за 
работа на царинската служба глобално ги распреде-
лува на царинарниците и на Сојузната управа за 
царини. 

3) го донесува финансискиот план и завршната 
сметка на царинската служба; 

4) ја донесува претсметката на приходите и рас-
хорите и завршната сметка на посебната сметка на 
Сојузната управа за царини; ^ 

5) одлучува за прашањата по кои не е постиг-
ната согласност помеѓу советот на работната заед-
ница на царинарницата и управникот на царинар-
ницата ; 

6) ја пропишува стручната подготовка потребна 
за вршење на одделни работи, како и начинот на 
стручното образование на царинските работници, во 
согласност со општите прописи; 

7) ги утврдува принципите за внатрешната ор-
ганизација и систематизација на работните места, и 
дава согласност на актите за внатрешната органи-
зација и систематизација на Сојузната управа за 
царини и на царинарниците; 

8) ги основа заедничките служби за^ вршење на 
работи од заеднички интерес за повеќе царинар-
ници и за Сојузната управа за царини. 

Работите од точ. 2 до 7 на ставот 1 од овој член 
Советот на работните заедници на царинската служ-
ба ги врши заедно со директорот на Сојузната у-
права за царини. 

Актот за основање на заедничките служби од 
точката 8 на ставот 1 од овој член го донесуваат 
Советот на работните заедници на царинската служ-
ба и директорот на Сојузната управа за царини, по 
претходно прибавено мислење од заинтересираните 
царинарници. 

Ако при донесувањето на актот од ставот 1 на 
овој член не се постигне согласност помеѓу дирек-
торот на Сојузната управа за царини и Советот на 
работните заедници на царА&ската служба, конечна 
одлука за тоа донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 42 
Одлуките на Советот на работните заедници на 

царинската служба и на директорот на Сојузната 
управа за царини се задолжителни за сите работни 
заедници на царинската служба. 

Член 43 
Ако при донесувањето на општите акти од чле-

нот 38 на овој закон не се постигне согласност по-
меѓу управникот на царинарницата и советот на 
работната заедница на царинарницата, конечна од-
лука за споеното прашање донесуваат Советот на 
работните заедници на царинската служба и дирек-
торот на Сојузната управа за царини. 

Ако при донесувањето на поединечните акти 
што ги донесува управникот на царинарницата со 
советот на работната заедница, не се постигне со-
гласност помеѓу советот на работната заедница и 
управникот, ќе се изврши решението што го донел 
управникот. Во ваков случај советот на работната 
ѕ1аедница може да бара да се известат за тоа ди-
ректорот на Сојузната управа за царини и Советот 
на работните заедници на царинската служба. 

Член 44 
Со правилникот на Сојузната управа за царини 

односно на царинарницата може да се предвиди 
определени права од областа на самоуправувањето 
да им се доверат на работните единици на Сојуз-
ната управа за царини односно на царинарницата. 

Во работните единици врз кои ќе се пренесат оп-
ределени права од областа на самоуправувањето 
можат да се формираат совети на работните еди-
ници. 

Со правилникот од ставот 1 на овој член се 
утврдуваат и односите помеѓу работната заедница 
на Сојузната управа за царини односно на царинар-
ницата и работната заедница на работната единица, 
како и односите помеѓу советите. 

Член 45 
Општите самоуправни акти со кои се уредуваат 

внатрешните односи во царинската служба, а кои 
ги донесуваат директорот на Сојузната управа за 

,царини и Советот на работните заедници на царин-
ската служба, се донесуваат на сите јазици и писма 
на народите на Југославија. 

За самоуправните акти на работните заедници 
на царинарниците, во поглед на јазиците и писмата 
на . кои се донесуваат, се применуваат 'прописите 
на републиката за употребата на јазиците и пис-
мата на подрачјето на односната царинарница. 

IV. РАБОТНИ ОДНОСИ 

Член 46 
Работните односи на работниците на царинска-

та служба се уредуваат според одредбите на Основ-
ниот закон за работните односи и Законот за со-
јузната управа, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Член 47 
Работниците на царинската служба мораат да 

имаат како минимална стручна подготовка, и тоа: 
1) работниците што работат на работи на конт-

рола во меѓународниот патнички промет — средна 
стручна подготовка; 

2) работниците што работат на работи на цари-
нењето на стоки, на прекршочна постапка и на 
други стручни царински работи — виша стручна 
подготовка. 

Со правилникот на Сојузната управа за царини 
односно на царинарницата се утврдува потребната 
стручна подготовка за секое одделно работно место. 

Член 48 
Директорот на Сојузната управа за царини мо-

же работникот на царинската служба да го премести 
од една царинарница во друга, односно од царинар-
ницата — во Сојузната управа за царини, и обратно, 
ако тоа го бараат интересите на службата. 

Работникот на царинската служба може да бара 
преместување од една царинарница во друга, од-
носно од царинарница — во Сојузната управа за 
царини, и обратно. 

Преместувањето од ст. 1 и 2 на овој член ди-
ректорот на Сојузната управа за царини го врши по 
претходно прибавено мислење од старешините и од 
советот на работната заедница на органот од кој 
оди работникот и во кој доаѓа. 

Преместениот работник од ставот 1 на овој член 
може да биде распореден само на работно место што 
му одговара на неговата стручна подготовка. 

Против решението за преместувањето од ставот 
1 на овој член работникот има право на приговор 
до советот на работната заедница. 

Член 49 
На работникот преместен според членот 48 став 

1 од овој закон, му припаѓа надоместок на патните 
и селидбените трошоци. 
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Член 50 
На работникот преместе« според членот 48 став 

1 од овој закон што издржува семејство му при-
паѓа за одвоен живот месечен надоместок од денот 
на стапувањето на новото работно место — додека 
не му се обезбеди стан. * 

Член 51 
На работникот преместен според членот 48 став 

1 од овој закон Сојузната управа за царини е долж-
на да му обезбеди стан во рок од едва година од 
денот иа стапувањето на новото работно место. Ако 
на таквиот работник во наведениот рок не му биде 
обезбеден стан или за тоа со работникот не се по-
стигне спогодба, Сојузната управа за царини е долж-
на работникот, на негово бараше, да го врати на 
работа во онаа царинарница односно во Сојузната 
управа за царини, од која е преместен. 

Член 52 
Работникот што прима надоместок за одвоен 

живот има право на платено отсуство секој трет 
месец во траење од 7 дена заради посета на потес-
ното семејство. 

Работникот од ставот 1 на овој член има право 
на трошоци за превоз до местото во кое живее не-
говото потесно семејство, и назад. 

Како потесно семејство, во смисла на овој за-
кон, се сметаат брачниот другар и децата (брачни, 
вонбрачни, посвоени и на издржување). 

Член 53 
Работникот што е преместен е должен да се јави 

на работа во рокот определен во решението за пре-
местувањето. Овој рок не може да биде покус од 
10 дена од денот на разрешувањето од должноста. 

Ако работникот не се јави на работа во рокот 
од ставот 1 на овој член а не го оправда своето за-
доцнување, му престанува работниот однос од денот 
кога требало да се јави на должност. Одлука за тоа 
донесуваат Советот на работните заедници на ца-
ринската служба и директорот на Сојузната управа 
за царини 

Член 54 
Ако интересите на службата налагаат, дирек-

торот на Сојузната управа за царини, по претходно 
прибавено мислење од управникот на царинарница-
та, може да го упати работниот привремено иа ра-
бота од една царинарница во друга односно во Со-
јузната управа за царини, и обратно, и тоа најдолго 
во траење од 6 месеци. Во тој случај на работникот 
му припаѓаат дневници најдолго за еден месец, а за 
преостанатото време му припаѓа надоместок за од-
воен живот. 

Како интереси на службата, во смисла на ставот 
1 од овој член, се сметаат особено случаите кога 
работите во некоја царинарница односно во Сојуз-
ната управа за царини не можат навремено и ус-
пешно да се извршуваат со постојните работници. 

Член 55 
Управникот на царинарницата може по потреба 

на службата да врши разместување на работни-
ците од една организациона единица на царинарни-
цата во друга, без оглед дали тие се во седиштето 
или вон од седиштето на царинарницата. 

Работникот кој со разместувањето од ставот 1 
на овој член го менува живеалиштето е изедначен, 
во поглед на своите права, со работникот преместен 
според членот 48 од овој закон. 

Член 56 
Работникот на царинската служба на кој ќе му 

престане работата затоа што го остварил правото 
на пензија, има право на надоместок на трошоците 
за селидба (трошоци за превоз на стварите и лица-
та) од местото на кое бил Ега работа односно ед 
живеалиштето на семејството до местото во кое сака 
да се настани. 

Право на надоместок на трошоците од ставот 1 
на овој член има и потесното семејство на умрен 
работник. 

Правото на надоместок на трошоците од ставот 
1 на овој член може да се оствари во рок од една 
година од денот на престанокот на работата односно 
од денот на смртта на работникот. 

Член 57 
Одлука за висината на надоместокот од чл. 49, 50, 

52, 54, 55 и 56 на овој закон донесуваат директорот 
на Сојузната управа за царини и Советот на работ-
ните заедници на царинската служба. 

Надоместоците од ставот 1 на овој член паѓаат 
врз товар на средствата на заедничките трошоци на 
органите на царинската служба. 

Член 58 
Работното време во царинската служба се опре-

делува според прописите на Сојузниот извршен 
совет. 

Во царинарниците во кои на одделни работни 
места се работи во смени, распоредот на работното 
време на смените се определува со правилникот на 
царинарницата, во рамките на четириееетдвочасовна 
работа во неделата. 

Член 59 
Ако работникот поради службени работи не мо-

же да го користи одморот за време на државни 
празници, работната заедница е должна да му обез-
беди соодветен одмор во текот на истата или наред-
ната недела. 

Член 60 
Работниците што во царинарницата работат на 

работите на преглед на стоки, на царинскиот надзор 
и на контролата на патничкиот промет со странство, 
имаат право на службена облека и се.должни да ја 
носат за време на вршењето на тие работи. 

Работниците што работат на работите на прег-
лед во превозни и преносни средства (освен во пат-
ничкиот промет со странство) во царински магазини, 
во царински складови, во царински складишта, во 
царински сместувалишта и во царински лаборато-
рии, возачите на моторни возила, работниците во 
котларници за затоплување на работни простории 
и чистачките, имаат право на работна облека. 

Прописите за кројот, за бојата, за ознаките, за 
времето на траењето и за начинот на користењето 
на облеката од ставот 1 на овој член ги донесува 
директорот на Сојузната управа за царини, а про-
писите за видот и траењето на облеката од ставот 2 
на овој член ги донесуваат директорот на Сојузната 
управа за царини и Советот на работните заедници 
на царинската служба. 

Член 61 
На работниците што работат на работите на кон-

трола на патничкиот промет со странство, на ра-
ботите на царинење и царински надзор на работите 
на прекршочна постапка, како и на контролно-ре-
визионите работи, им се издава службена легити-
мација. 

Прописите за содржината и формата на службе-
ната легитимација, како и за евиденцијата на изда-
дените службени легитимации, ги донесува дирек-
торот на Сојузната управа за царини. 

Член 62 
Работниците на царинската служба, кога вршат 

служба на средствата на јавниот сообраќај, имаат 
право на бесплатен превоз со тие средства и на оси-
гурувањето што го имаат патниците што го плаќаат 
превозот со тие средства, 

Член 63 
По барање на работникот на царинската служба 

кој при вршење на царински надзор (преглед на сто-
ки и на превозни и преносни средства, личен прет-
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рес, спроведување на сторител на прекршок во ца-
ринарница и сл.) ќе сретне отпор со кој се спречува 
во извршувањето на службената должност, овласте-
ното службено лице на органот на внатрешните ра-
боти му укажува потребна помош на работникот на 
царинската служба. 

Член 64 
Работниците на царинската служба одговараат 

дисциплински ако доверените работи и задачи не 
ги вршат совесно и уредно, ако не се придржуваат 
кон законите и другите прописи или кон правилата 
за обносувањето за време на работата или во врска 
со работата (повреда на работната дисциплина). 

Член 65 
Повредите на работната дисциплина можат да 

бидат полесни или потешки. 
Како потешка повреда на работната дисциплина 

се смета особено: 
1) злоупотреба на положбата или пречекорување 

на службеното овластување; 
2) повреда на должноста за чување на службена 

тајна; 
3) несовесно вршење на службената должност; 
4) непристојно обносување во службата или вон 

од службата, кое очигледно му нанесува штета на 
угледот на службата; 

5) неоправдано изостанување од работа подолго 
од три дена; 

6) одбивање извршување на службена задача; 
7) неуредно вршење на должноста кое очигледно 

им нанесува штета на граѓаните, на работните и 
други организации и на заедницата; 

8) неносење или непрописно носење на службе-
ната облека; 

9) извршување на некое друго дејствие што спо-
ред Кривичниот законик се смета за кривично дело 
против службената должност; 

10) повторување полесни повреди на работната 
дисциплина. 

Со правилникот на Сојузната управа за царини 
односно на царинарницата можат да се утврдат и 
други случаи на потешка повреда на работната дис-
циплина. 

Член бб 
Кои повреди ќе се сметаат за полесни повреди 

на работната дисциплина се утврдува со правил-
никот. 

Казна за полесни повреди на работната дисци-
плина во царинската служба изрекува: 

1) за работниците на Сојузната управа за ца-
рини, за управниците на царинарниците и за нив-
ните помошници — директорот на Сојузната управа 
за царини; 

2) за работниците на царинарница — управникот 
на царинарницата. 

Член 67 
Казни за потешки повреди на работната дисци-

плина изрекуваат првостепените дисциплински су-
дови при царинарниците односно при Сојузната уп-
рава за царини, освен исклучувањето од работната 
заедница, кое го изрекува советот на работната заед-
ница. 

Дисциплинските судови при царинарниците из-
рекуваат дисциплински казни за работниците на ца-
ринарниците. 

Дисциплинскиот суд при Сојузната управа за 
царини изрекува дисциплински казни за работни-
ците на Сојузната управа за царини, за управниците 
на царинарниците и за нивните помошници. 

Член 68 
По жалбите против првостепените одлуки на 

Дисциплинскиот суд при Сојузната управа за цари-
ни и на дисциплинските судови при Царинарниците 
решава повисокиот дисциплински суд на сојузните 
органи. 

Член 69 
Против решението на управникот на царинар-

ница за казна за полесна повреда на работната дис-
циплина може да се изјави жалба до дисциплин-
скиот суд при царинарница. 

Против решението на директорот на Сојузната 
управа за царини за казна за полесна повреда на 
работната дисциплина може да се изјави жалба до 
Дисциплинскиот суд при Сојузната управа за ца-
рини. 

Член 70 
Директорот на Сојузната управа за царини и 

Советот на работните заедници на царинската служ-
ба го утврдуваат бројот на дисциплинските судови, 
како и за кои царинарници се формира заеднички 
дисциплински суд. 

Претседателот и членовите на дисциплинските 
судови и нивните заменици ги именуваат директо-
рот на Сојузната управа за царини и Советот на 
работните заедници на царинската служба, на пред-
лог од царинарницата односно од Сојузната управа 
за царини. 

Еден член на дисциплинскиот суд мора да биде 
од работната заедница на која и припаѓа работникот 
против кого се води дисциплинската постапка. 

Член 71 
Во поглед на дисциплинската одговорност, на 

дисциплинската постапка, на отстранувањето, на 
работникот од должноста и на казните, согласно ќе 
се применуваат соодветните одредби од прописите 
за работните односи и од прописите за сојузната 
управа, ако со овој закон не е определено поинаку. 

V. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

Член 72 
Средствата за работа на царинската служба се 

утврдуваат според програмата за работа, која ги оп-
фаќа задачите на царинската служба врз основа на 
пропишаниот делокруг. 

Утврдувањето на висината на средствата за ра-
бота на царинската служба се врши според фактич-
ните трошоци што ги има службата во извршување-
то на задачите, според сложеноста и обемот на тие 
задачи, според структурата на кадрите потребни за 
извршувањето на задачите и според посебните ус-
лови за работа и специфичностите на царинската 
служба што предизвикуваат зголемени трошоци, ка-
ко што се: распространетоста на службата на целата 
територија на Југославија со различни услови за 
живот и работа, работата на отворен простор, одда-
лечноста од населени места, отежнатите услови за 
снабдување и друго. 

Член 73 
Распоредот на средствата за вршење на редов-

ната дејност на царинската служба на Сојузната'уп-
рава за царини PI на царииарниците го вршат дирек-
торот на Сојузната управа за царини и Советот на 
работните заедници на царинската служба, според 
програмата за работа и начелата од членот 72 на 
овој закон. 

Пред распоредот на средствата од ставот 1 на 
овој член се одвојува дел од средствата за намиру-
вање на заедничките трошоци на службата и за 
потребите на заедничката тековна резерва на 
службата. 

Сојузната управа за царини и царинарници^ 
со своите финансиски планови ги распоредуваат 
средствата од ставот 1 на овој член на одделни на-
мени. 

Член 74 
Директорот на Сојузната управа »а царини е 

наредбодавец за извршување на финансискиот план 
на Сојузната управа за царини, на средствата на 
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заедничките трошоци иа службата и на заедничката 
тековна резерва. 

Управникот на царинарницата е наредбодавец 
за извршување на финансискиот план на царинар-
ницата. 

Член 75 
За финансирање на определените потреби за 

унапредување на царинската служба, утврдени со 
овој закон, на посебна сметка на Сојузната управа 
за царини се издвојуваат 15̂ /о од износите напла-
тени на име посебна давачка за царинско евиден-
тирање. 

Издвојувањето на средствата на посебната сметка 
се врши при уплатувањето на наплатените износи 
на име посебна давачка за царинско евидентирање. 

Член 76 
Средствата што ќе ги оствари царинарницата на 

име надоместок на трошоци направени по повод ца-
ринење или вршење царински надзор вон од место-
то определено за царинење односно за вршење ца-
рински надзор, како и средствата остварени на име 
надоместок за услугите што царинската-хемиска ла-
бораторија им ги врши на други лица, се издвоју-
ваат на посебната сметка на Сојузната управа за 
царини. 

Член 77 
Средствата на посебната сметка на Сојузната 

управа за царини остварени според членот 75 од овој 
закон служат за набавка на технички средства по-
требни за вршење царинска контролна служба (па-
тролни чамци, моторни и други превозни средства, 
лабораториска опрема, средства, за одржување вр-
ски, сметачки и пишувачки машини, средства за ме-
ханографска обработка на податоци и други пред-
мети на современа опрема на царинската служба); 
за изградба и реконструкција на царинските делов-
ни објекти и станбени згради, магацински и други 
простории и простори за паркирање; за унапредува-
ње на организацијата на работата, како и за стручно 
усовршување на 'царинските работници. 

Средствата на посебната сметка на Сојузната уп-
рава за царини остварени според членот 76 од овој 
закон царинарницата ги користи за намирување на 
трошоците направени по повод царинење и вршење 
царински надзор односно за намирување на трошо-
ците за услугите што царинските хемиски лабора-
тории им ги вршат на други лица. 

Како трошоци од ставот 2 на овој член се под-
разбираат трошоците за превоз, дневниците, надо-
местокот за продолжена работа и трошоците на ца-
ринската хемиска лабораторија. 

Член 78 
Средствата на посебната сметка на Сојузната 

управа за царини се користат според претсметката, 
што ја донесуваат директорот на Сојузната управа 
за царини и Советот на работните заедници на ца-
ринската служба. Оваа претсметка ја одобрува Со-
јузната скупштина по претходно прибавено мисле-
ње од Сојузниот извршен совет. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
од ставот 1 на овој член е директорот на Сојузната 
управа за царини. 

Сметководствените и административните работи 
во врска со средствата на посебната сметка според 
овој закон ги врши и евиденцијата за тие средства 
ја води Сојузната управа за царини. 

Член 79 
Завршната сметка за извршувањето на прет-

сметката од членот 73 еа овој закон ја донесуваат 
директорот на Сојузната управа за царини и Сове-
тот на работните заедници на царинската служба, 
а ја одобрува Сојузната скупштина по претходно 
прибавено- мислење од С О Ј У З Н И О Т извршен совет* 

^потрошените средства па посебната сметка, на 
крајот на годината се пренесуваат во наредната го-
дина. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 80 
Сојузната управа за царини и царинарниците 

се должни својата организација и работа да ја сооб-
разат кон одредбите од ов6јх закон во |*ок од шест 
месеци од де^от на неговото влегување во сила. 

Член 81 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од чл. 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 169а, 1696, 169в, 169д, 169ѓ и 169е на Царин-
скиот закон (,Службен лист на ФНРЈ4 ', бр. 24/59 и 
13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67 и 
30/68). 

Член 82 
'Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

624. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУ-
ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА РАЗВО-
ЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 

1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
подготовките за донесување на општествениот план 
на развојот на Југославија за периодот од 1371 до 
1975 година, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 27 ноември 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
27 ноември 1970 година. 

Л Р бр. 950 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за подготовките за донесување на. 

општествениот план па развојот на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 13/69) членот 6 се менува и гласи; 

„Сојузниот извршен совет ќе и го достави на 
Сојузната скупштина нацртот на општествениот 
план на развојот на Југославија за периодот до 1975 
година — до 30 април 1971 година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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625. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
меница, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 25 ноември 1970 година. 

ПР бр. 951 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА 

Член 1 
Во Законот за меница („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) во 
членот 101 зборовите: одредбите на Законот за за-
стареноста на побарувањата" се заменуваат со збо-
ровите: „прописите на граѓанското или трговското 
законодавство". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 290 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Просветно-културниот на Соборот 

собор, на народите, 
д-р Авгуштин Дах, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

626. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ус-
тавниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 27 
ноември 1970 година и на седницата на Просветно-
-културниот собор од 17 ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ЗАВОДОТ ЗА ШКОЛСКА 

ОПРЕМА ВО ЗАГРЕБ ВРЗ ГРАД ЗАГРЕБ 

1. Правата и обврските на основач спрема Заво-
дот за школска опрема, со седиште во Загреб, осно-
ван со Решението за оснивање Завод за школска 
опрема („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/52), се пре-
несуваат спогодбено од федерацијата врз град 
Загреб. 

627. 
Врз основа на членот 32 став 4 од Основниот 

закон за здравствениот надзор над прехранбениве 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65), Со-
јузниот совет за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕХРАН-
БЕНИ ПРОДУКТИ ВО ТЕКОТ НА НИВНОТО ПРО-
ИЗВОДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИ-

ДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот на ис-

питување на прехранбени продукти во текот на 
нивното производство и за начинот на водење еви» 
дснција за извршените испитувања („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/68 и 4/69) членот 4 се менува и 
гласи: 

„Микробиолошки прегледи иа суровини и на го-
тови производи во работните организации што вр-
шат испитување на прехранбени продукти преку 
сопствена служба можат да вршат: 

1) лекари специјалисти по бактериологија: 
2) биолози специјалисти по бактериологија; 
3) ветеринари специјалисти по микробиологија 

и ветеринарни специјалисти за хигиена на прехран-
бени продукти од животинско потекло. 

Микробиолошки прегледи на суровини и на го-
тови производи во одделни работни организации мо-
жат да вршат и лекари, ветеринари, дипломирани 
агрономи, дипломирани биолози, дипломирани фар-
мацеути од санитарен смер, инженери на прехран-
бено-санитарна хемија дипломирани технолози од 
прехранбен смер и дипломирани биотехнолози — 
ако заради оспособување за вршење прегледи на 
определени видови прехранбени продукти поминале 
најмалку една година на работа ЕО бактериолошка 
лабораторија на некоја од установите кои, во смисла 
на членот 40 -став 4 од Основниот закон за здрав-
ствениот надзор над прехранбените продукти, се 
определени за вршење суцеранализи на прехранбе-
ни продукти или до денот на влегувањето во силч 
на овој правилник најмалку три години вршеле 
бактериолошки прегледи на определени видови про-
дукти во лабораториите на тие организации. 

Хемиски прегледи на суровини и на прехран-
бени продукти можат да вршат дипломирани хеми-
чари од санитарен, прехранбен и аналитички смер, 
дипломирани технолози од аналитички и прехран-
бен смер, дипломирани биотехнолози, дипломирани 
фармацеути од санитарен смер, како и други лина 
со висока стручна подготовка кои се оспособени за 
вршење хемиски прегледи на прехранбени продук-
ти под условите од ставот 2 на овој член.". 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

Бр. 2027 
2') ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
д-р Никола Георгиевски, е. р. 

628. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА КЛИНЕСТИ ЗЕМЕНИ 

Во југословенскиот стандард Бескрајни клине-
сти ремени за индустриска примена. Профили и 
сметковни должини на ремените — JUS GE2.053, кој 
е донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за клинести ремени и ременици („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/64), во заглавјето зборот: „обавез-
ном" се брише. Тон. 1.2 и 1.5 се бришат. Досегашни-
те тон. 1.3 и 1.4 стануваат точ. 1.2 и 1.3. 

2. Ова решение влегува- во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 14-6198/1 
24 ноември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

ОДЛИКУ ЈАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците 
што ги раководат, како и за создавање услови за 
постигање на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

интенданскиот мајор: Гатарић Пере Миле; 
пешадиските мајори: Грковић Богољуба Добри-

воје и Рашета Душана Андрија; 
санитетскиот мајор: Јелић Танасија Бранислав; 
инженерските мајори: Костевски Велка Борко 

и Михаил овски Гоша Иваќ; 
артилсрпскиот мајор: Костић Александра Голуб; 
санитетските капетани I класа: Антић Радивоја 

.Часлав и Не јантић Јосипа Томислав; 

интендантските капетани I класа: Божанић 
Жарка Живица, Ћурчић Војина Душан, Палигорић 
Лазара Милорад, Томић Вује Петар; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Чкаутовић 
Богољуба Јанићије; 

пешадиските капетани I класа: Дамјановић 
Дамјана Саво, Ичевић Илије Новак, Менковић 
Влајка Душан; 

техничките капетани I класа: Динић Станислава 
Мирослав и Миљковић Јеленка Петар; 

капетанот I класа на оклопни единици: Грбић 
Василија Божидар; 

капетаните I класа на градежна служба: Кова-
чевић Петка Светомир и Зека Џемаила Назми; 

капетанот I класа за врска; Мартиновић Илије 
Љубо, 

артилериските капетани I класа: Милинић Си-
ме Бранко, Вучинић Миле Драган, Вулић Јевте 
Васо; 

интендантските капетани: Бујић Дамњана Или-
ја, Младеновић Горче Јовица, Павловић Светислава 
Чеислав, Вукмир Мирка Милан; 

капетаните на финансиска служба: Цеков Нај-
дана Иван и Филиповић Ненада Милан; 

артилерискиот капетан: Чубрић Алексе Јован; 
капетанот на АБХ одбрана: Џунић Николе Сла-

вољуб; 
пешадиските капетани: Икић Илије Чедомир. 

Марковић Благоја Радосав, Стаменковић Станоја 
Сретен, Вукановић Стојана Десимир; 

техничките капетани: Костадинов Бориса Слав-
не и Станковић Пејче Здравко; 

санитетскиот капетан: Марковић Саве Милан; 
капетанот на правна служба: Ристић Боривоја 

Душан; 
капетаните за врска: Симовић Томаша Никола 

и Урошевић Светомира Томислав; 
капетанот на градежна служба: Станковић Саве 

Василије; 
капетанот на оклопни единици: Стојилков Стра-

хила Методије: 
капетанот на административна служба: Вранић 

Јуре Никола; 
поручниците на оклопни единици: Адамовић 

Стевана Михајло и Милуновић Мирољуба Зоран; 
поручниците за врска* Аџић Драгојла Добриво-

је и Мијановић Тодора Бранко; 
техничките поручници: Алфиривић Гојка Рат-

ко, Блажановић Јелесија Јово, Милутиновић Мио-
драга Бранко, Војновић Бранка Петар, Живановић 
Радослава Милутин; 

поручниците на финансиска служба: Барач Ко-
сте Милан и Матовић Милентија Драгољуб; 

пешадиските поручници: Јашари Хамдије Зул-
фи и Ристовски Сандева Ефтим; 

поручникот за врска: Мијановић Тодора Бранко; 
санитетскиот поручник: Милојевић Живана 

Драгиша; 
поручникот на административна служба: Себић 

Василија Димитрије; 
артилсрпскиот поручник: Станисављевић Јани-

чија Радован; 
поручникот на сообраќајна служба: Вуковић 

Живка Момир; 
потпоручниците на сообраќајна служба: Дудић 

Васе Радослав, Гајин Јоце Милан, Лучина Павла 
Никола, 

пешадискиот потпоручник: Ђурин Војислава 
Иван; 

потпоручниците на оклопни единици: Гаврић 
Недељка Будимир и Милић Дане Владо; 

артилерискиот потпоручник: Петровић Станоја 
Видоје; 

инженерискиот потпоручник: Вукобратовић Дра-
гића Никола; 

Интенданските заставници: Абдулахи Зумбера 
Салих, Анђелковић Илије Ранђел, Бишевац Благоја 
Светозар, Бубања Максима Радосав, Цветковић Ми-
лана Часлав, Јовановић Михајла Миливоје, Јоване-
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в ић Миливоја Станко, Кушевски Трајчев Ванчо, 
Кузмановић Петра Душан, Павловић Глише Драго-
слав, Павловић Младена Милан, Ристовић Милути-
на Владимир, Стаменовић Стојана Светислав, Сте-
фановић Јовице Драгомир, Стевић Филимона Стај-
ко. Танчић Драгутина Тодор; 

техничките заставници: Алексиќ Николе Момчи-
ло, Бојевић Пауна Слободан, Цукавац Гвоздена Љу-
бисав, Ћирић Светозара Градимир, Дјелић Ђорћа 
Мирослав. Ђенеш Јосипа Имре, Јанојлић Стевана 
Драгослав, Јотевски Данета Петар, Јовановић Дра-
гољуба Миодраг, Костић Ранђела Милан, Костић 
Алексе Светозар, Лукић Станислава Драгиша, Ма-
нојловић Станка Станимир, Оприцовић Петка Цвет-
ко. Настевски Петра Душан. Радушки Светислава 
Живорад, Ранђеловић Христе Василије, Симоновић 
Милана Младен, Станковић Ристе Благоје, Станој-
ловић Милојка Бранислав, Шабановић Бајрама Ба ј -
рам, Тасевски Колев Анђел* 

санитетските заставници: Андоновски Угрина 
Драги, Даниловић Милорада Драгослав, Гарић Об-
рада Станимир. Николовски Ангелов Александар, 
Савевски Богдана Јован; 

заставниците на административна служба: Бог-
дановић Аксенти ја Гуро, Цветковић Косте Живојин, 
Ћирић Давида Добросав, Ђорђевић Станислава Про-
дан, Филиповић Петра Тодор, Георгијевски Најдов 
Трајче, Капетановић Ивана Момчило, Коцевски 
Алексе Атанас, Костић Милутина Мирослав, Лаза-
ревић Панте Гајо, Марковић Душана Драгољуб, 
Миленковић Јордана Чедомир, Миочиновић ' Симе 
Јово, Ракић Јосифа Радослав, Ранђеловић Алексан-
дра Витомир, Сеферовић Мује Асим, Стефановић 
Милана Драган, Стевовић Јеврема Миодраг, Срете-
новић Животе Љубинко, Стојадиновић Живојина 
Милан, Стојиљковић Богомира Радослав, Тадић Бо-
рише Милорад. Трајковски Косте Ристо, Видановић 
Михаила Богдан, Живковић Илије Момир; 

.заставниците на финансиска служба: Богдано-
вић Аранђела Грујица, Томић Милана Живојин, 
Тричковић Богдана Петар; 

заставници^ на оклопни единици: „Ћопић Сте-
вана Јово и Матковић Луке Спасо; 

заставниците за врска: Ђокић Милана Спири-
дон, Илић Милорада Златан, Јанкуловски Веле Пе-
тар, Коларевић Радивоја Предраг, Милошевић Ве-
лимира Александар, Миздраг Тодора Ђуро, Стамен-
о в и ћ Младена Ђорђе, Стевановић Милена Буди-
мир, Шиљеговић Николе Лука, Живадиновић Радо-
сава Бранко;" 

пешадиските заставници: Ђорђевић Михаила 
Светолик, Ивановић Благоја Милорад, Милојковић 
Ранђела Радомир, Ранђеловић Душана Василије, 
Шкртић Виде Петар; 

артилериските заставници: Гуричиќ Божидара 
Тихомир, Јашовић Миљана Витомир, Јовановић Жи-
војина Драгиша, Јовановић Радиона Првослав. Ме-
мет Ферата Салил, Савић Вукашина Младен, Соко-
ловић Станимира Виден, Стојковић Благоја Драго-
луб. Томовски Танета Киро; 

заставници^ на сообраќајна служба: Костић 
Душана Миладин и Петровић Гојка Видоје; 

инженериските заставници: Недовић Обрада 
Милисав. Прокоповић Стојадина Милорад, Радовић 
Пантелије Миливоје, Стевановић Десимира Љубо-
мир, Видојевић Стојана Радојица; 

техничките постари водници I класа: Балтић 
Младена Светолик, Ђекић Божидара Александар, 
Стевановић Рисима Живорад; 

инженериCKPIот постар водник I класа: Бано-
вић Звонимира Илија; 

постарите водници I класа за врска: Букарица 
Андрије Петар и Пантић Добросава Петар; 

артилериските постари водници I класа: Дими-
тријевић Владимира Драгутин, Јанекар Отилије Фе-
ликс, Јовичић Витомира Богосав; 

пешадиските постари водници I класа: Ђукић 
Властимира Радоје, Матић Петка Миливоје, Ишпа-
новић Адама Ђуро, Митровски Видана Бошко* Мла-
деновић Цветана -Борислав; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Миленковић Глигорија Радосав и Милен-
ковић Миливоја Миодраг; 

интенданскиот поштар водник I класа: Сте-
фановић Димитрија Светислав; 

интеидантскиот постар водник: Јевремовић Ми-
лана Томислав; 

артилериски©? постар водник: Палмета Бошка 
Иван; 

техничките постари водници: Раденков Петра 
Раденко и Томичевић Драгомира Војимир; 

пешадиските постари водници: Радовић Обрада 
Добросав и Станковић Јосипа Никола; 

постариот водник на административна служба: 
Војиновић Милисава Јово; 

воениот службеник III класа на музичка служ-
ба: Златановић Василија Ратко; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Јонић Петра Иван; 

воените службеници IV класа на администра-
тивна служба: Нађ-Мелкути Винце Ференц и Стева-
новић Стој мена Урош; 

санитетскиот воен службеник V класа: Тахири-
- Дервишевић А јд ина Ариф, 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба: Пауновић Јоце Милисав; 

воениот службеник VI класа на администра-
тивна служба: Милић Влајка Живојин; -

воениот службеник VIII класа на музичка 
служба: Стефанчич Алојза Алојз; 

воениот службеник IX класа на администра-
тивна служба: Ристић Љубомира Светислав; 
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школска опрема во Загреб врз град За-
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627. Правилник за измена на Правилникот за 
условите и начинот на испитување на 
прехранбени продукти во текот на нив-
ното производство и за начинот на водење 
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