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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за изборот на сојузните пратеници, 
штр го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
27 јануари 1967 година. 

П. Р. бр. 536 
28 јануаои 1967 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 
Претседател 

ва Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. о. 

3 А К О В 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за изборот на сојузните цратеници 

(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/63 и 46/64) ,во 
членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3, KOi гласи: 

„На дополнителен избор пратеникот се избира 
ца време до истекот на мандатот на пратеникот на 
чие место се избира и може на наредните избори да 
биде избиран за истиот собор." 

Член 2 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Граѓаните и нивните здруженија , општествено. 

-политичките и други организации како и работни-
те заедници имаат право во подготовката на соби-
рите на избирачите и собирите на работните луѓе 
на кои се утврдуваат кандидати за сојузни прате-
ници, да истакнуваат кандидати за сојузни прате-
ници. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, како носител и организатор на опште-
ствено-политичката активност, во изборите органи-
зира широко консултирање на општествено-поли-
тичките, работните и други самоуправни организа-
ции и граѓани за критериумите за состав на собра-
нијата и поведува иницијативи за истакнување к а н -
дидати на собирите на избирачите. За таа цел орга-

' низациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ, во соработка со другите општествено-поди-
тички - и . други организации организираат такви 
форми на општествено-политичка активност што 

на траганите им овозможуваа1!? на јширока ини-
цијатива и непосредно учество во истакнува-
њето и претресувањето на предлози за утврду-
вање на кандидатите за сојузни пратеници, 
и врз основа на јавното претресување ги запозна 
ваат избирачите со предлозите за кандидати." 

Член 3 
Во членот 19 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Од 'денот на одржувањето на изборите во. ,оп-

штинските собранија до денот на изборите на п р а -
.тениците за Сојузниот собор од страна на избира-
чиве н^ можат да поминат повеќе од петнаесет дена." 

Член 4 
Во членот 35 став 1 точката 3 се менува и гласи: 
„3) ги утврдува единствените стандарди за из-

борен материјал и други материјални услови за 
спроведување на изборните дејствија и врши кон-
трола во поглед на придржувањето кон тие стан-
дарди;". 

Член 5 
Во членот 36 во точката 2 на кра јот се додаваат 

зборовите: „и врши контрола во поглед на придр-
жувањето кон стандардите од членот 35 став 1 точ-
ка 3 на овој закон". 

Член 6 

По членот 42 се додава нов член 42а, ко ј гласи: 

„Член 42а 
Средствата за покривање на трошоците за спро-

ведување на изборите за сојузни пратеници се обез-
бедуваат во сојузниот буџет. 

Средствата од ставот 1 на овој член им се обез-
бедуваат на републиките по единствените мерила 
што за секои избори ги утврдува Сојузната избор-
на комисија по претходно прибавено мислење од 
републичките изборни комисии, водејќи -сметка за 
обезбедувањето на единствени стандарди за изборен 
материјал и други материјални услови за спрове-
дување на изборните дејствија. 

Републичката изборна комисија ги распоредува 
на изборните единици средствата одобрени за спро-
ведување на изборите за сојузни пратеници на те-
риторијата на републиката и го определува начинот 
за користење и контрола на употребата на тие сред-
ства." 

Ч л е н 7 
Во членот 52 се додава нов став 4, ко ј гласи: 
„Собирот на избирачите може за прифатените 

кандидати да ги извести другите собири на изби-
рачите од подрачјето на изборната единица." 

^ Ч л е н 8 
Во членот 55 зборовите: „што опфаќаат н а ј м а л -

ку една десетина од вкупниот број на избирачите" 
се заменуваат со зборовите: „што опфаќаат н а ј м а л -
ку една дваесетина од вкупниот број на избирачите 4 . 
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Член 9 
Во членот 56 став 2 на крајот наместо точка се 

става запирка, и се додаваат зборовите: „а ако из-
борната единица ј а сочинува една општина, предла-
гачите на кандидатурата мораат да бидат најмалку 
од половината на подрачјето на собирите на изби-
рачите во изборната единица, со тоа што мора да 
има најмалку по пет предлагачи од подрачјето на 
секој од тие собири на избирачите." 

Член 10 
Во членот 66 се додава нов став 3, ко ј гласи 
„Собирите на работните луѓе од ст. 1 и 2 на овој 

член се свикуваат во рок од %три дена од денот на 
објавувањето на огласот на општинската изборна 
комисија за определувањето на работните органи-
зации и работните заедници за кои се одржува по-
себен собир или заеднички собир на работните луѓе 
заради предлагање кандидати за пратеник (член 65) " 

Член 11 
Во членот 69 зборовите: „што опфаќаат на јмал-

ку една петина од сите работни луѓе во работните 
организации односно во работните заедници" се за -
менуваат со зборовите; „што опфаќаат најмалку 
една десетина од сите работни луѓе во работните 
организации односно работните заедници на под-
рачјето на изборната единица". " 4 

Член 12 
Во членот 90 ст. 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со три 

нови става кои гласат: 
„За кандидатите за пратеник за Сојузниот со-

бор, чии кандидатури се потврдени од надлежната 
општинска изборна комисија, се составува посебно 
гласачко ливче 

На гласачкото ливче за избор на пратеник за 
Сојузниот собор прво се означува изборната едини-
ца за која се избира пратеникот, а по тоа се на-
ведува презимето и името на секој од̂  кандидатите 
од потврдените предлози на кандидатури што се 
предложени од страна На собирите на избирачите, 
па потоа.името и презимето на секој од кандидатите 
од потврдените кандидатури што се предложени од 
страна на групи избирачи, и тоа по оној ред по кој 
се потврдени кандидатурите. На гласачкото ливче 
пред името на секој кандидат се става реден број. 

За избор на пратеници за соборите на работни,-
те заедници се составува посебно гласачко ливче 
така што прво се означува изборната единица за 
коза се избираат пратениците, а по тоа се наведува 
името и презимето на секој од кандидатите од по-
тврдените предлози на кандидатури, и тоа по ред 
за . Стопанскиот собор. Просветно-културниот" собор, 
Социјално-здоавствениот собор и Организационо-по-
литичкиот собор. На Гласачкото ливче за секој од 
соборите на работните заедници имињата на канди-
датите се наведуваат по оној ред по кој се потвр-
дени кандидатурите. Пред името на секој кандидат 
се става реден број," 

Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 13 
Во членот 92 наместо ставот 2 се внесуваат нови 

ст. 2.И-3. кои гласат: 
„Одборникот гласа поодделно за секој од кан-

дидатите го пратеник ж за Сојузниот собор. 
Одборникот може да гласа само за еден од кан-

дидатите за секој од соборите на работните заед-
ници/ ' 

Досегашниот став 3 станува' став 4. 

Член 14 
Членот 98 се менува и гласи: 
„За пратеник за Сојузниот собор се смета из-

бран во општинското собрание односно општински-
те собранија секој кандидат што добил мнозинство 
гласови во општинското собрание односно во кое 

и да е од општинските собранија од подрачјето на 
изборната единица. 

Ако ниеден кандидат не го добие мнозинството 
предвидено во ставот 1 на овој член, гласањето се 
повторува. Ако ниту на повторното гласање ниеден 
кандидат не го добие потребното мнозинство, це-
лата изборна постапка се повторува." 

Член 15 
Членот 98а се брише. 

Член 16 
Членот 99 се менува и гласи: 
„Ако во изборната единица во изборите за не-

кој од соборите на работните заедници учествува 
само еден кандидат, за пратеник за тој собор на 
работните заедници кандидатот се смета избран ако 
го добил мнозинството гласови на сите членови на 
општинското собрание односно мнозинството гласо-
ви на сите членови во секое општинско собрание од 
подрачјето на изборната единица. 

Ако кандидатот не го добие мнозинството пред-
видено во ставот 1 на овој член, гласањето се пов-
торува. Ако ниту на повторното гласање кандида-
тот не го добие потребното мнозинство, целата из-
борна постапка се повторува. 

Ако во изборната единица во изборите за некој 
од соборите на работните заедници учествуваат 
двајца или повеќе кандидати, за пратеник за со-
борот на работните заедници се смета избран оној 
кандидат кој, помеѓу кандидатите за пратеници на 
истиот собор, -добил најголем број гласови во оп-
штинското собрание, односно најголем број гласови 
на членовите на сите општински собранија од под-
рачјето на изборната единица. 

Ако двајца или повеќе кандидати за пратеник 
на ист собор со најголем број гласови добиле ед-
наков број гласови, на повторното гласање учеству-
ваат саме тие кандидати 

Ако ниеден од кандидатите не го добие мнозин-
ството предвидено во ставот 3 на овој член, гласа-
њето се повторува. Ако ниту на повторното гласање 
ниеден кандидат не го добие потребниот број гла-
сови, целата 'изборна постапка се повторува." 

. Член 17 
Членот 129 се менува и гласи: 
„Лицата што се наоѓаат на отслужување на 

воениот рок или на воена вежба гласаат на општи-
те избори за пратеници за Сојузниот собор за 
кандидатите на онаа изборна единица на чие под-
рачје се наоѓа нивното живеалиште. Овие лица 
гласаат за кандидатите за пратеници за Сојузниот 
собор избрани во општинското собрание односно 
општинските собранија во соодветната изборна еди-
ница според списокот на кандидатите избрани во 
општинските собранија, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ". 

На повторни и дополнителни избори за избор на 
пратеник за Сојузниот собор, лицата што се нао-
ѓаат на отслужување на воениот рок или на воена 
вежба гласаат во местото во кое се воведени во 
избирачкиот список ако не денот на изборите се 
наоѓаат во тоа место.и л

 9 

Член 18 
Во членот 131 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „и записници за работата на избирачките 
одбори". 

Член 19 
Во членот 139 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако не е постигнато мнозинството од ставот 

1 на овој член, целата изборна постапка се пов-
торува." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Ако на изборите двајца или повеќе кандидати 

со најголем број гласови добиле еднаков број гла-
сови, на повторните избори учествуваат Ѕамо тие 
кандидати.'4 
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Член 20 
Во членот 143 став 1 по зборовите: „на оглас-

ната табла на општинското собрание" се додаваат 
зборовите: „колку избирачи се запишани во изби-
рачките списоци на подрачјето на изборната е-
диница,". 

Член 21 
Во членот 147 ставот 2 се менува и гласи: 
„Повторни избори на пратеници за соборите на 

работните заедници се вршат во случаите предви-
дени во членот 99 ст. 2 и 5 на овој закон." 

Член 22 
Во членот 153 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако ,до редовниот истек на мандатот на пра-

теникот преостанува помалку од една година, до-
полнителни избори се распишуваат само ако тоа 
го бара општинското собрание односно кое и да е 
од општинските собранија од подрачјето на избор-
ната единица." 

Член 23 
По членот 160 се додава нов член 160а, кој 

гласи: 
„Со работата на собирот на избирачите односно 

собирот на работните луѓе свикан заради поведу-
вање постапка за отповик на пратеник, до избо-
рот на претседателството на собирот раководи сви-

- дувачот на собирот.44 

Член 24 
Во чл. 53, 54 став 1 точка 3, 57 став 1 точка 2, 

100 став 1 точ. 2 и 5, 101 став 1 точка 2, 105 став 2, 
111 точка 2, 121 став 2, 122 став 3, 142 став 1, точ. 
1 и 3, 163 етев 2, 166 став 1 точка 1 и став 2, 169 
став 2, 172 став 2 и 175 став 2 на овој закон, збо-
ровите: „фамилијарно, татково и родено име" се 
заменуваат со зборовите: „име и презиме". 

Член 25 
Законодавно-правната комисија на Сојузната 

скупштина ќе го утврди пречистениот текст на За-
конот за изборот на сојузните пратеници. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

68. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУП-

ШТИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за изборните единици за избор на пратеници за Со-
јузната скупштина, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 27 ја-
нуари 1967 година и на седницата на Организацио-
но-политичкиот собор од 27 јануари 1967 година. 

П. Р. бр. 537 
28 Јануари 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИ-
НИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНА^ 

ТА СКУПШТИНА 

Член 1 
Во Законот за изборните единици за избор на на-

родни пратеници за Сојузната скупштина („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 5/65) во членот 2 се 
вршат следните измени: 

— во точката 68 наместо зборовите: „Марибор^ 
-Центар, Марибор-Табор" се става зборот: „Мари-
бор"; 

— во точката 70 зборовите: „Марибор^ѓезно" се 
бришат; 

— во точката 72 зборовите: „ги опфаќа терито-
риите на општините Крњача и" се заменуваат со 
зборовите: „ја опфаќа територијата на општината"; 

— во точката 75 запирката и зборот: „ѓурчин" 
се бришат; 

— во точката 77 по зборот: „Рача" запирката и 
зборот: „Страгари" се бришат; 

— во точката 82 по зборот: „Крушевац" запир-
ката се заменува со зборот: „и", а зборовите: „и 
Велики Шиљеговац" се бришат; 

— во точката 84 по зборот: „Трстеник" запир-
ката и зборовите: „Велика Дренова" се бришат; 

— Во точката 85 зборот „Брестовац," се брише, 
запирката по зборот: „Лесковац" се заменува со 
зборот: „и", а зборовите: ',,и Вучје" се бришат; 

— во точката 86 зборот: „Грделица,", запирката 
по зборовите: „Владичин Хан" и зборовите: „Вла-
сина-Округлица" се бришат; 

— во точката 87 по зборот: „Трговиште" запир-
ката се заменува со зборот: „и", а по зборот: „Вра-
нче" запирката и зборовите: „Врањска Бања и Вла-
се" се бришат; 

— во точката 96 по зборот: „Пландиште" запир-
ката и зборот: „Уљма" се бришат; 

— во точката 97 зборот: „Сараорци," се брише; 
— во точката 99 зборовите: „Азања, Колари, 

Мала Крена," се бришат; 
"— во точката 101 зборовите: „Мачванска Митро-

ви^," се бришат; 
— во точката 102 по зборовите: „Мали Иѓош" 

запирката се заменува со зборот: „и", а зборовите: 
„и Стара Моравица" се бришат; 

— во точката 104 зборовите: „ги опфаќа тери-
ториите на општините Бајмок и" се заменуваат со 
зборовите: „ја опфаќа'територијата на општината"; 

— во точката 106 зборот: „Кремна," се брише; 
— во точката 109 запирката по зборот: „Бога-

тиќ се заменува со зборот: „и", а зборот: „Прњавор" 
и зборовите: „и Волујац" се бришат; 

— во точката НО зборот: „Каменица," се брише; 
— во точката 111 зборовите: „Брза Паланка, До-

њи Милановѕц, Јабуковац," се бришат; 
^— во точката 112 зборот: „Кална,", зборот: „Ми-

ниќево," и зборот: „Салаш" се бришат; 
— во точката 114 зборот: „Перлез," се брише; 
— во точката 115 по зборовите: „Косовска К а -

меница" запирката и зборовите: „Ново Брдо" се 
бришат; 

— во точката 116 запирката по зборот: „Срби-
ца" се заменува со зборот: „и", а зборовите: „и Зу-
бин Поток" се бришат; 

— во точката 118 зборот: 7,Орлане," се брише; 
— во точката 119 зборот: „Малишево," се бри-

ше, по зборот: „Призрен" запирката се заменува со 
зборот: „и", а зборовите: „и Зјум" се бришат; 

— во точката 120 по зборот: „Липљан" запир-
ката и зборот: „Штрпце" се бришат. 

Поднасловите над точ. 1, 6, 7, 10, 13, 18, 61, 63, 
64, 68, 71, 77, 80, 85, 88г 92, 95, 97, 100, 102, 105, 107, 
111, 113 — се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено1? 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Го заменува 
Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 
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69. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот 

за средствата на стопанските организации, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 27 јануари 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 година. 

П. Р. бр. 533 
28 Јануари 1867 година 

Белград 

Претседател 
па Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. о. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Законот за средствата на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 
и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14^5, 56^65 
и 29/68) членот 42 се менува и гласи: 

,,Стопанската организација самостојно одлучува 
за осигурување на предмети што сочинуваат основ-
ни средства, обртни средства и средства за заед-
ничка потрошувачка." 

Член 2 
Во членот 116 точката 4 се брише-

Член 3 
Свој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", е ќе 
се применува од 1 јануари 1968 година. 

70. 

Врз обнова 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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
Се прогласува Законот за измени и дополне-

нија на Основниот закон за земјоделските, задруги, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 
година. 

П. Р. бр. 527 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Републиката 

Потпретседател, 
Коча Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Член 1 
Во Основниот закон за земјоделските задруги 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) членот 3 сш 
брише. 

Член 2 
Во членот 7 став 3 по зборовите: „организира 

во" се додава зборот: „претпријатие,". 
По ставот 3 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Ако се организира во претпријатие, на прет-

пријатието преминуваат имотот и обврските на за -
другата, како и правото на вршење на дејностите 
што ги имала задругата. 

Одлуката за организирање на задругата во 
претпријатие се донесува врз основа на референ-
дум на работната заедница на задругата." 

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 6 до 8. 
Во ставот 8 по зборовите: „задругата кон прет-

пријатие" се додаваат зборовите: „или спојување 
со претпријатие", а п а зборовите: „врз тоа прет-
пријатие" се додаваат зборовите: „односно врз но-
воиастанатото претпријатие". 

Член 3 
Во членот 14 ставот 4 се бриш^. 

Член 4 

Називот на главата V се менува и гласи: 

' „V. Дејности на задругата4 ' 

Член 3 Членот 26 се брише. 

Член 6 
Во членот 31 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на точката 2 од 

ставот 1 на-овој член, односите што се засновани 
според Уредбата за имотните односи и за реорга-
низација на селанските работни задруги, а не се 
расправени конечно до 7 април 1965 година, ќе се 
расправат според таа уредба." 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

71. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОРУДИЈА И ЗА КОРИСТЕЊЕ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОРУДИЈА ОД СТРАНА НА ГРА-

ЃАНИ 

Се прогласува Основниот закон за здобивање со 
право на сопственост на земјоделски орудија и за 
користење земјоделски орудија од страна на граѓа-
ни, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 година 

Го заменува 
Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател, 

Коча Нововиќ, с. р. 
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и на седницата на Оргаиизационо-политичкиот со-
бор од 27 јануари 1967% година. 

П. Р. бр. 529 
23 јануари 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОРУДИЈА И ЗА КОРИСТЕЊЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОРУДИЈА ОД СТРАНА НА 
ГРАЃАНИ 

Член 1 
Граѓаните можат да се здобиваат со право на 

сопственост на сите земјоделски орудија (земјодел-
ски машини и други средства за работа) што слу-
жат за лична работа на земјоделското стопанство 
на нивното домаќинство. 

Член 2 
Како лична работа, во смисла на овој закон, се 

подразбира работата на сопственикот на земјодел-
ско орудие и работата' на членовите на неговото 
домаќинство. 

Сопственикот на земјоделско орудие може за 
работа на земјоделското стопанство на своето до-
маќинство да користи и дополнителна работа од 
други лица. 

Член 3 
Граѓаните можат со лична работа со свои зем-

јоделски орудила да им вршат услуги на други ли-
ца под условите определени со прописи на репуб-
ликата. 

Член 4 
Заради развивање на современото и опште-

ствено организирано земјоделско производство, ка -
ко и заради порационално користење на земјодел-
ските орудија, граѓаните можат во областа на земјо-
делството да ги користат земјоделските орудија на 
работните организации врз основа на договор со ор-
ганизацијата и да ги здружуваат паричните сред-
ства со работните организации или меѓусебно за-
ради набавка на такви орудија. 

Член 5 
Со договор за производствена или друга стопан-

ска соработка склучен помеѓу работната организа-
ција и граѓаните што вршат земјоделска дејност (во 
понатамошниот текст: земјоделските производите-
ли) може да се предвиди, согласно со статутот или 
со друг општ акт на работната организација, земјо-
делските производители да вложуваат во таа орга-
низација парични средства заради набавка на зем-
јоделските орудија што тие ќе ги користат за зем-
јоделска дејност на своето или друго земјиште, од-
носно што работната организација ќе ги користи 
првенствено за потребите на производствената со-
работка со земјоделските производители. 

Со договорот од ставот 1 на овој член се уреду-
ваат односите помеѓу работната орган,изација и зем-
јоделските призводители во врска со вложувањето 
на парични средства заради набавка на земјоделски 
орудија. 

Член 6 
Земјоделските орудија од членот 5 став 1 на 

овој закон се во општествена сопственост и сочину-
ваат оновни средства на работната организација. 

Ако е со договорот од членот 5 на овај закон 
предвидено работната организација да им ги врати 

на земјоделските производители паричните средства 
што тие ги вложиле за набавка на земјоделски ору-
дија, работната организација не плаќа интерес на 
делот од деловниот фонд што и одговара на висо-
чината на невратениот износ на- тие парични сред-
ства. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

72. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од У-
стагшт на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Се прогласува Основниот закон за осигурување-
то и осигурителните организации, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 Јануари 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 година 

Г1. Р. бр. 530 
28 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува 

Цретседателот на 
Републиката ; 

Потпретседател, 
Коча Поповиќ, с. о. 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурувањето е стопанска дејност со која, спо-

ред начелото за заемност, се обезбедува економска 
заштита на имот и лица од ризиците што ги загро-
зуваат. 

Осигурувањето на имот и лица опфаќа фор-
мирање на средства и резерви од премиите на оси-
гурениците заради надоместување на настанатите 
штети и исплатување на договорените износи по 
основот на осигурување, како и учествување во 
спроведувањето на мерките за спречување и суз-
бивање на ризиците што го загрозуваат осигурениот 
имот и лице, во согласност со економските интереси 
на осигурениците и осигурителните организации. 

Член 2 
Осигурувањето на имот и лица е доброволно. 
Со Закон може да се воведе задолжително оси-

гурување од ризици што загроз.уваат трети лица и 
од ризици што претставуваат општа опасност. 

Член 3 
Со осигурување имот и лица се занимаваат оси-

гурителните заводи и заводите за реосигурување. 
Осигурувањето е дејност од посебен општествен 

интерес. 
Врз осигурителните заводи и заводите за рео-

сигурување се применуваат прописите што важат 
за п,ретпријатијата, ако со овој закон не е опреде^ 
дено поинаку, 

Го заменува 
Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 
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Член 4 
Ооитурмледвите ,записи к заводите за реосаду-

РУТААИЕ ЗРАБОЗШХ в е ТЕЛАТА и ^ а и с м р и ј а в а Ј ј ^ о с ш к 
M i a . 

Член 5 
Осигурителни завода можат да се основат од 

работни и други организации, општествено-поли-
-дгивв заедници и трагани, под условите о!федеиени 
со завшн. 

Член в 
Со осигурителните заводи управуваат осигуре-

ниците, основачите на заводот и работната заедни-
ца КА гешуритеетшвот завод т е ООГЈШОНОСТ со т о н 
х се ^статутот. 

Односите помеѓу основачот к 1Хжгурапгеаиетот 
завод се регулираат со статутот и со договор. 

Чшен 7 
Средгжита за 1даггуЈзувааБе зиѕот м зѕнца се фор-

мираат од премиите за вовдШЈвање и од други сред-
ства што Ice ги остварат осигурителните организа-

ц и с к и т е за "беаиуруавам-е се утврдуваат ло та-
дефагаѕза зареншинче, во зависност ед ризиците од 
ш се осигуруваат имотот ш таквата. 

Член 8 
Правата и обврските помеѓу осадзфетеига и 

осигурителниот завод се утврдуваат во жаговср за 
осигурување. 

Правилата з а осигурување се составен дел од 
договорот за чкѕздуру^аање. 

' Член 9 
Правилата за всиаѕгрување и тарифите на пре-

миите ги донесува осигурителниот завод согласно 
со одредбите од овој закон. 

Член Ш 
Осигурениците самосмЈно одлучуваат к а ј к о ј 

осигурителен завод Ice се осигурат. 
Осигурител-ниот завод е должен да тарифата по-

нуда за склучување договор з а осигурување под у-
словите под кои хо врши односниот вид осигуру-
вање. 

Член I I 
Имот и лица во Југославија се осигуруваат к а ј 

домашни осигурителни оргатЈИзаецтаи. 
Сојузниот извршен turner fe пропише icej дашг 

и липа во Југославија и во кои случаи мож-ат т 
се -осигурат жад -страшекае ^опигур штедиш (организации. 

Член 12 
Сојузниот извршен совет ќе тгрвптгете за кои оси-

гурувања отт и лида, к а ј кои ттрегаијата се mweSkaа 
со динари на д оместтж от тга "штета 'односни "и?стазга-

,жата Не договорениот тлзесгс if ли трошоци fe теонѕзе 
да се даши со девизи, како -и начинот на шт^ќ аташето 
со т? елизи. 'Со тој тгрштис ќ е се определби и ѕа каам 
услуги на осигурителните организации ќе можат 
трошоците да се платат т девизи. 

Член 13 
Осигурат вашиот завод мшке шмцштиет о Јна ,дел 

од обжтсЕшзге лг 'всшвот ега 'осигурувале да го обез-
беди со реосигурување. 

Реосигур.увањето се зашова доброволно. 
ОвЈшгчуриЈѕеж развод што ^(аврашФе но основот 

на општргвѕтз:^ иве ги -покрива iQo даемцјата и ре -
зервите на осигурувањето, должен е по пат на рео-
сигурување или ^осигурување да го обезбеди по-
критието на тие обврски. 

Осигу рителш-хот завод не н о ж е да ги реосигури 
асзмосите определени за ,одделни видови осигурува-
ње што според условите за основање -осигурителни 

заводи е должен да го покрива со свои средства (зач 
должитешзд сазветтрндѕшака!. , 

Член И 
Со реосигурување се занимаваат за водите з а 

реосигурување. 
Со реосигурување можат да се занимаваат и о-

сигурителните завода ако ги исполнуваат условите 
пропишани за вршење работи на реосигурување и 
ако се регистрира-ни за вршење на таа дејност. 

Член 15 
Заводите за реосигурување можат да се зани-

маваат и со работи на осигуруваат ако ти %сзелну-
ваат условите пропишани за лишеше p a t e n t ага оси-
гурување и ако се регистрирани за вршење на таа 
дејност 

Член 16 
Заводот за реосигурување то основаат оеигури-

телеите тшводи, работните w други самоуправиш ор-
ганизации и onштеслзево-по лзѕ ттг^-ите заедници, 
според постапката и под условите што се предвиде-
ни со закон. 

Член 17 
Заведат за реосигурување го управуваат оси-

ЈЗФителните завода што се реос ш у р е т е при то ј -за-
вод, основачите и работната "заедштца на заводот з а 
реосигурување во согласност со закон ti со статутот. 

Односите помеѓу основачот те заводот за реоси-
гурување се регулираат со ^статутот и со договор. 

Член 18 
Заводот за реосигурување што с̂е занимава и со 

работи на осигурување, односно осигурителниот за -
вел ш ве Задоенава ас со работи на реосигурување, 
до умфшршааж и Фсаджренвдиже односно реосигуре-
тевте заведи, на мрачниот предвиден со овој закон 
и со статутот не заводот. 

Член IS 
Односите иодаеђг w m y p i i те димич1 'завод ш Заво-

дот з а реостатуруагаеше во работите ш 
њето ое уредуваат со дсзадаввр. 

Члт Ш 
Дел од сбвѕрскжте шо иттшг аѕа веигурузкаиБе и 

ре^сигуружаше што ше авгакат да се обезбедат ио 
нат mi реооигуруетвуе тодо соосшуруваа^е в е Југо-
елаздја , шажпт да ^е сбеа^ежат со реосигурување во 
странство. 

Оој^^шшт иавршеи совет ќе ги н р ш ш и е усло-
вите под шии жожае да -се врши реосигуру^вање во 
vmрзшѕстњ. Со вд п р ш т с шшсе л а ое едределш имо-
тот што може да се осигури во стразства, jcaico јс 
во кои случаи обврските по основот на осигурува-
ње лица можат да се реоажгурат во странство. 

Чадев 21 
Со работи па реосигурувааѕл во сараистто мо-

жат да се занимаваат заводите што се зашжааавг 
со работи ша -ревстурутѕам^ жад усавовите Тфеуви-
дени во тгротшсите од членот 20 став Ж в а овој зжсш. 

Реасигурување шш страшеви ж ш у џ ж т е л в т 
низсшни во Лутослави,фа т е ж а т да ирашпг зааддате 
што се занимаваат оо работи жа реооигуруѕа^ње, 
под условите ш на на^швгот авто fc ти определи Со-
јузнгргот извршен совет. 

Член 22 
Осигурителииот завод и -заводот з а реосигуру-

вање т и г а т да вршат еден наги зизвеќе видови оси-
гурувате однгусно реосигурување. 

'Осит^^р^-ЈтеЈишот 'завод одн(асѕио завс^цог за рео-
сигурување самостојно ги определува видовите ma 
осигурување односно реосигурување со кои ќе се 
занимава. 

Член ЕЗ 
Осигурителните заводи и заводите за реосигуру-

вање се должни својата дејност да Ја организираат 
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согласно со економските на-чела на осигурувањето 
тека што трсино да обезбедуваат извршување н а сво-
ите обврски по основот на осигурување. 

Осигуршгедните заво,да! к заводите за реосигу-
рување се должни да работат со внимание н а добар 
стопанственик^ п,ридржувајќи се кон. добрите де-
ловен обичаи, деловниот морал и начелата на ло-
кален натпревар^. 

Член 24 
Осигурителните заводи м заводите за реосигу-

рување се дражин своите општи акти. со кош се 
уѕврдѕва^т еѕошшскѕБхе основа н а работењето Спра-
вила^ т а р и ф а услови, за аапгурувања к други акти 
со кои се регулира осигурувањето) да ш направат 
достапни на Јавноста. 

Зааодихе вд. ставот 1 на овој член се должни, ПО 
донесување ва завршната савеска^ д а ш објават ос-
новавте ппдатшуг од ботаисож. 

Ч а е в 25 
З а в р ш е т е работа на прережувате,, застанување, 

проценување штети и вршење дрдом дадов в о ра-
ботите на осигурувањето, можат, согласно со оп-
штите прописи, да се оставаат стопански организа-
ции што исклучиво се занимаваат со овие работи. 

Член 28 
ђ р ј г и м ѓ мажап; нив w o во да арјмшат 

вата з а сане пемови. 
Организација з а заемно ц ц и у и г м в е од ставот 

1 на овој член можат да основаат и работните и 
други организации за оние видови осигурување од-
носно ризвкрш со кон дежвдтсЈЕШгѕе' заводу! ќе се 

Член 27 
Св цел да се обезбедат интересите в а осжуре-

ниците и солвентноста на заводов опнгтжве акти на 
осигуритедшкиг завод п о т заводот з а реаеЈетурдгвање 
со кои се утврдуваат економските основи к резул-
татите од работењето ќ се поднесуваат. пред ниав-
ното донесување, на организацијата што врели ак-
т е р с к и работи, зарв?дк даваше ж е н е њ е за согла-
сноста на сиже акти со економските начела на оси-
гурувањето. 

Член 2Ѕ 
Надзорот над законитоста на работата на оси-

гурителните заводи' и заводите за реосигурување, 
кака и контролата на нивното работеле, се врши 
според прописите што важат за претпријатијата. 

II. ОСИГУРИ! Д ЛЕН ЗАВОД И ЗАВОД ЗА РЕО-
СИГУРУВАЊЕ 

1. Основање 

O c r w w f t f ma ocftz лрвтедев завод 

Член 2Ѕ 
О сигурител ен завод може да ее ocwoee ако се 

обезбедени почетни резерват на сигурноста и иеиодг-
нети други пропишани услови. ' 

Со сојузен закон поблиску ќе се определат у-
словите од ставот 1 на овој член. 

Член 30 
Работните и други организации, општествено-

и0ЈШѓги.чкил:е заедници и граѓаните, што основаат о-
еиѕурил1 елен з^вод, формираат основачки одбор. 

Основачкиот одбор презема мерки, потребни за 
исполнување на условите за основање осигурите-
лна завод т го свикува основачкото собрание на за-
водот. 

Основачкиот одбор подготвува предлози на оп-
штите акти што ги донесува основачкото собрание. 

Член 31 
Пред свикувањето на основачкото собрание о-

еневачкиот одбора прибавува потврда од Службата 
н а општествено? о книговодство односно даут доказ 
за обезбедените почетни резерви на сигурноста,, к а т а 
и мислење од организацијата овластена за вршење 
актуарски работи за согз?асноета на општите акта 
со ековомскнте начела на осигурувањето. 

Член 32 
Основачкиот одбор е должен да го објави во 

„Службен лист на С Ф Р Ј " свикувањето на осно-
вачкото еобр ание, со податоци за исчетмнте резер-
ви на еигурожета, за видовите на вси1урѕдадве со 
кекс ќ е се з а ц р т а м осигурителниот завод и со дру-
ги податоци од интерес за осигурениците^ 

Основачкиот одбор е должен свикувањето на 
основачкото собрание со податоците од ставот 1 на 
оној член д а го објави најдоцна на Ш лена пред 
одржувањето на собранието 

Чле^г ЗФ 
Основачкото собрание на асигурителшшт завод 

го сочинуваат: претставници на основачите што де-
понирале средства за почетните резерви на сигур-
носта, како и ирегстмвницн на работните и други 
организации^ и општеетвенонполитички заедници и 
други правни лица додо даде из јава дека нивниот 
аргат на уитранувѕжето дввсеод одлука дежа со за-
водот ќ е склучат Д ј ж н и р з а всшудавааве, 

Во основачкото собрание влегуваат и претстав-
ници на г р а б н и што дале из јава дека со заводот 
ќе склучат договор за осигурувате. 

Член 34 
Основачкиот одбор со посебен а к т го утврдува 

начинот на учеството в о работата на основачкото 
собрание на претставниците на основачот, како ш на 
претставниците на работните и други организации 
и граѓани што даде илјада дека со заводот ќе склу-
чат договор за осигурување, водејќи сметка нив-
ното учество во работната на собранието д а биде во 
сразмер! со основачкиот влог, очекуваната преми-
ја и бројот на тие лицаѕ. 

Акзот од ставот 1 на овој член основачкиот од-
бор му го доставува на разгледување на општин-
ското собрание кое може во рок од 30 дена да стави 
садо забелешки. 

Основачкиот одбор е должен да ги разгледа заг 
белешките на општинското собрание и да го изве-
сти собранието за сводов^ заклучоци. 

Член 35 
Одлука з а о с н о в а м ооадритеЈвен закад доне-

сува основачкото собрание о т а в а ќ е утврди дека 
се исполнети условите за основање. 

По донесување на одлуката за основање на за -
водот основачкото собрание: 

1) донесува привремен стидуг на заводот; 
2f утврдува привремена табела на максималното 

покритие на обврските и одлучува за начинот на 
реосигурувањето Г 

3) донесува привремени правила за осигурува-
ње ш тарифа на премиите и ги. утврдува техничките 
основи за осигурување на животот; 

4) именува, прмааремеа директор на заводот; 
5) определува кои стручни кадри мора да ги има 

заводот пред почетокот на работата; 
6) донесува д ѓути привремени анти и одлуки 

што се неопходни за работата на заводот до сви-
кувањето на редовното собрание, 

Член 3fi 
По одржаното основачко собрание се врши кон-

ституирање ца осигурителниот завод, според општи-
те прописи за конституирање на претпријатијата. 
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Член 37 
Конституирањето на осигурителниот завод се за -

пишува во регистарот на стопанските организации. 
Кон пријавата за запишување на конституира-

њето на заводот во регистарот на стопанските ор-
ганизации се поднесуваат докази дека се исполнети 
условите за основање на заводот, како и преписи од 
општите акти што основачкото собрание ги донесу-
ва според членот 35 на овој закон. 

Член 38 
Редовното собрание на осигурителниот завод се 

свикува во рокот што ќе го определи основачкото 
собрание, со тоа тој рок да не може да биде подолг 
од шест месеци од денот на одржувањето на осно-
вачкото собрание, 

Член 39 
Ако осигурителниот завод се основе како здру-

жено претпријатие, секој завод во составот на здру-
женото претпријатие мора да ги исполнува условите 
за основање осигурителен завод. 

Со сојузен закон поблиску ќе се определат усло-
вите за основање осигурителен завод. 

Основање на завод за реосигурување 

Член 40 
Завод за реосигурување може да се основе ако 

се обезбедени почетните резерви на сигурноста и 
исполнети други пропишани услови. 

Со сојузен закон поблиску ќе се определат усло-
вите од ставот 1 на овој член. 

Член 41 
Одредбите од чл. 30 до 39 на овој закон согла-

сно се применуваат врз основање завод за реоси-
гур.ување. "" 

2. Управување 

а) Органи на управувањето на осигурителен завод 

Член 42 
Органи на управувањето на осигурителниот за-

вод се собрание, работнички совет и директор. 
Со статусот на заводот може да се предвиди 

формирање на извршен одбор како орган на упра-
вувањето. 

С о б р а н и е 

Чден 43 
Собранието на осигурителниот завод го сочину-

ваат претставници на осигурениците, основачите и 
работната заедница на заводот. 

Член 44 
Право да учествува во собранието на осигури-

телниот завод има осигуреник што платил премија 
за осигурување најмалку во износот кој со статутот 
на заводот е предвиден како услов за учество во 
работата на собранието. 

Осигуреникот има право и на повеќе гласови во 
собранието, зависно од односот помеѓу најмалиот из-
нос на премијата за осигурување предвиден со ста-
тутот за право на учество во собранието и вкупниот 
износ на уплатената премија. 

Осигурениците чии премии за осигурување пое-
динечно не го достигаат износот што дава право на 
глас во собранието можат да се спогодат да учеству-
ваат преку заеднички претставник во работата на 
собранието, под услов збирот на нивните премии да 
му одговара на износот што е предвиден со статутот 
како услов за учество во работата на собранието. 

Еден осигуреник не може во собранието да има 
повеќе од 1 0 ^ од вкупниот број ' гласови утврден 
според мерилата определени со статутот. 

Член 45 
Основачите на осигурителниот завод учеству-

ваат во собранието на заводот врз основа на вложе-
ните средства. 

Бројот на гласовите што му припаѓаат на одде-
лен основач се утврдува зависно од "односот помеѓу 
средствата што тој основач ги вложил во заводот 
и вкупно вложените средства од страна на осно-
вачите на заводот, според мерилата утврдени со 
статутот. 

Член 46 
Работната заедница на осигурителниот завод 

учествува во собранието на заводот врз основа на 
вкупниот износ на делот од премијата за осигуру-
вање кој се внесува во вкупниот приход на заво-
дот. 

Бројот на гласовите што и припаѓаат на работ-
ната заедница на заводот се утврдува зависно од од-
носот на делот на премијата за осигурување кој се 
внесува во вкупниот приход на заводот и вкупната 
премија за осигурување, согласно со мерилата со 
кои се утврдува бројот на гласовите на осигурени-
ците во собранието. 

Член 47 
Со статутот на осигурителниот завод особено се 

определува начинот за свикување и времето за о-
држување на собранието, најмалиот број присутни 
членови потребен за одржување на собранието и 
најмалиот број гласови потребен за полноважно од-
лучување на собранието, како и други прашања од 
значење за работата на собранието. 

Член 48 
Собранието на осигурителниот завод: 
1) донесува статут на заводот, освен во делот со 

кој се регулираат самоуправните права на работна-
та заедница; 

2) одлучува за видовите осигурување со кои ќе 
се занимава заводот; 

3) донесува завршна сметка на заводот; 
4) ги утврдува ,општите начела за условите на 

осигурувањето, на тарифната политика и реосигуру-
вањето; 

5) ги утврдува општите начела и намената на 
вложувањата на средствата од резервите на осигу-
рувањето; 

6) ги утврдува општите начела за спроведување 
превентивни и репресивни мерки; 

7) одлучува, на предлог од работничкиот совет, 
за задолжувањето на заводот на товар на средства-
та на осигурувањето; 

8) ги определ.ува насоките за унапредување на 
осигурувањето; 

9) врши други права утврдени со овој закон и 
со прописите донесени врз основа на него. 

Р а б о т н и ч к и с о в е т 

Член 49 
Работничкиот совет на осигурителниот завод се 

избира според прописите за избирање работнички 
совет на претпријатие. 

Со статутот на заводот може да се предвиди ра-
ботната заедница да избира и управен одбор. 

-Член 50 
Работничкиот совет на осигурителниот завод ги 

врши особено следните работи: 
1) 'донесува статут на заводот во-делот со кој 

се регулираат самоуправните права на работната 
заедница; 

2) донесува правила односно услови за осигу-
рување, тарифи на премиите, технички основи на 
осигурувањето на животот и ја утврдува табелата 
на максималното покритие; 

3) донесува општ акт за начинот на пресмету-
вање на математичките резерви од осигурувањето 
на животот и за пресметување на преносните пре-
мии и резервираните штети; 
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4) му дава предлози на собранието на заводот 
во поглед на воведувањето на нови или укинување 
на постојните видови осигурување; 

5) одлучува за вложувањето на средствата од 
резервите на осигурувањето; 

6) донесува правилник за распределба на дохо-
дот и одлучува за распределба на доходот на заво-
дот; 

7) донесува правилник за личните доходи на 
работниците на заводот; 

8) предлага завршна сметка на заводот; 
9) одлучува за употребата на средствата од фон-

довите на заводот што се формираат според пропи-
сите што важат за стопанските организации; 

10) одлучува за стекнување и отуѓување на 
предмети што сочинуваат основни и обртни сред-
ства и средства за заедничка потрошувачка; 

, 11) одлучува и за други прашања согласно со 
статутот. 

Член 51 
Правила гг односно условите за осигурување, та-

рифите на премиите и техничките основи, одлуките 
за вложуван е на средствата од резервите на оси-
гурувањето и други работи работничкиот совет ги 
донесува односно врши врз основа и во рамките 
на општите лачела, одлуките и насоките на собра-
нието ќа осигурителниот завод. 

Член 52 
Во осигурителните заводи што во својот состав 

имаат деловни единици (филијали, застапништва и 
сл.) работната заедница на деловната единица има 
права на самоуправување и ги избира своите орга-
ни согласно со прописите за самоуправувањето во 
работните единици на претпријатието. 

Д и р е к т о р 

Член 53 
Директорот на осигурителниот завод го имену-

ва и го разрешува собранието на заводот, според 
постапката предвидена за именување ft разрешува-
ње директор рѓа претпријатие. 

Членовите на конкурсната комисија што ги и -
менува заводот ги определува собранието на заво-
дот. 

Со статутот на заводот може да Се предвиди со-
бранието на заводот да именува и сменува и други 
раководни работници на заводот. 

б) Органи на управувањето на заводот за 
реосигурување 

Член 54 
Органи на управувањето на заводот за реоси-

гурување се собрание, работнички совет и директор. 

Член 55 
Собранието на заводот за реосигурување го со-

чинуваат претставници на осигурителните заводи 
што со заводот за реосигурување склучиле договор 
за реосигурување, претставници на основачите и 
претставници на работната заедница на заводот за 
реосигурување. 

Во поглед на правото на учество во собранието 
ла заводот за реосигурување на претставниците на 
осигурителните заводи, претставниците на основа-
чите и претставниците на работната заедница, како 
и на начинот на работата на собранието согласно се 
применуваат одредбите од чл. 43 до 47 на овој закон. 

Член 56 
Собранието на заводот за реосигурување: 
1) донесува статут на заводот, освен во делот со 

кој се регулираат самоуправните права на работ-
ната заедница; 

2) одлучува за видовите осигурување односно 
за ризиците што ќе ги реосигурува заводот; 

3) ги утврдува општите начела на деловната по-
литика на реосигурувањето; 

4) ги утврдува општите начела и намената на 
вложувањата на средствата од резервите на реоси-
гурувањето; 

5) донесува завршна сметка на заводот; 
6) одлучува за задолжувањето на заводот на 

товар на средствата на реосигурувањето; 
7) ги утврдува насоките за унапредување на ре-

осигурувањето: 
8) врши други права утврдени со законот и про-

писите донесени врз основа на него. 

Член 57 
Одредбите од овој закон за делокругот и фор-

мирањето на работничкиот совет на осигурителниот 
завод согласно се применуваат врз делокругот и 
формирањето на работничкиот совет на заводот за 
реосигурување. 

Одредбите^ од овој закон за именувањето и раз-
решувањето, правата и должностите на директорот 
на осигурителен завод согласно се применуваат врз 
директорот на завод за реосигурување. 

3. Работење 

Работење на осигурителниот зџвод 
Член 58 

Осигурителниот завод се занимава со видовите 
на осигурување имот и лица што се определени со 
актот за основање односно со одлуката на собрани-
ето и се запишани во регистарот. 

Со други видови осигурување заводот може да 
се занимава ако ги исполнува условите од членот 
29 на овој закон за вршење тие видови осигурување 
и проширувањето на своето работење го запише во 
регистарот. ^ 

Како вид осигурување, во смисла на овој закон, 
се подразбира осигурување предмети или лица оп-
фатени со едни правила односно услови за осигуру-
вање (осигурување предмети од пожар, осигурува-
ње машини од кршење, осигурување посеви од град, 
осигурување стоки во превоз, осигурување лица од 
несреќен случај, осигурување на животот и слично). 

Член 59 
За вршење работи на осигурување осигурител-

ниот завод може на целата територија на Југосла-
вија да основа филијали и з а с т а п н и ц и ^ и други 
деловни единици предвидени со статутот. 

Положбата и овластуваквата на филијалите. за -
стапништвата и другите деловни единици се опре-
делуваат со статутот на заводот, согласно со Основ-
ниот закон за претпријатијата. 

Член 60 
Осигурувањето што е со закон пропишано како 

задолжително го спроведуваат осигурителните за-
води на кои овој вид осигурување им спаѓа во пред-
метот на работењето, под условите под кон го вршат 
тој вид осигурување., 

Со закон за воведување задолжително осигуру-
вање можат да се одредат посебни услови за спро-
ведување на задолжителното осигурување. Ако про-
пишаните услови отстапуваат од условите под кои 
заводот го врши тој вид осигурување, општествено-
политичката заедница што вовела задолжително о-
сигурување е должна да го регулира начинот на 
покривање евентуална негативна разлика во рабо-
тењето. 

Член 61 
Заради отстранување причините на штетите и 

намалување на штетите, осигурителните заводи се 
должни да ги следат и анализираат причините на 
штетите и, зависно од -предметот кој се осигурува, 
при утврдувањето на условите за осигурување од-
носно при склучувањето на договорите со осигуре-
ниците да предвидат мерки на кои им е целта от-
странување на причините и намалување на ште-
тите. 

Во своето работење осигурителните заводи се 
должни материјално да ги заинтересираат осигуре-
ниците за преземање мерки со кои се отстрануваат 
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или намалуваат штети по пат на повисоки или по-
ниски премии за осигурување зависно од преземе-
ните мерки, с с давање бонификација во премија, со 
учество н i осигуреникот во дел од штета (франши-
са), со намалување височината на отштетата одно-
сно со губење право на отштета во определени слу-
чаи и слично. 

Член 62 
Осигурителниот завод може да врши и работи 

од други дејности ако со тоа се придонесува за на-
малување и отстранување на штетите. 

Работите од ставот 1 на овој член осигурител-
ниот завод може да ги врши согласно со прописите 
за вршење работи на тие дејности, преку посебно 
организирана работна-единица. 

Член 63 
Осигурувањето^ на имот и лица се заснова со 

договор склучен помеѓу осигурителниот завод и оси-
гуреникот. 

Член 64 
Договорот за осигурување е склучен кога е при-

фатена понудата за осигурување. 
За склучениот договор за осигурување осигури-

телниот завод:, издава полиса за осигурување одно-
сно друга исправа за осигурување. 

Член 65 
Правата и обврските од договорот за осигуру-

вање се содржани во полисата за осигурување и во 
правилата или условите за осигурување. 

Полисата за осигурување содржи особено: озна-
чување на предметот или лицето што се осигурува, 
ризици од кои се осигурува, осигурена вредност од-
носно осигурена сума, премија за осигурување, на-
значување правилата односно условите под кои се 
спроведува осигурувањето. 

Осигурителниот завод е должен правилата или 
условите за осигурување да му ги предаде на осигу-
реникот при склучувањето на договорот за осигуру-
вање. 

Член 66 
Ако не е договорено поинаку, обврската на оси-

гурителниот завод да ја надомести штетата односно 
исплати договорената осигурена сума почнува на-
редниот ден ед денот на уплатата на премијата за 
осигурување. 

Осигуреникот ја плаќа премијата за осигуру-
вање, ако не е договорено поинаку, однапред за се-
која година осигурување односно за договорениот 
период на осигурување ако е осигурувањето дого-
ворено за време пократко од една година. 

Член 67 
Ако не е договорено поинаку, обврската на оси-

гурителниот завод да изврши исплата на отштетата 
однос,-10 договорената осигурена сума стасува во рок 
од 30 дена од денот на приемот на доказите по-

гребни за утврдување на обврската на заводот од 
договорот за осигурување. 

Член 68 
Кога е за штетата што е покриена со имотно 

осигурување одговорно некое лице, осигуреникот 
односно корисникот на осигурувањето не може по 
обата основа да наплати повеќе отколку што из-
несува неговата штета, но може да избира со кое 
право прво ќе се користи. 

Ка ј имотното осигурување осигурителниот за-
вод стапува ло износот на платениот надоместок во 
правата на осигуреникот односно корисникот на 
осигурувањето спрема трето' одговорно лице. 

По исклучок од одредбата од ставот 2 на овој 
член, осигурителниот завод не стапува во правата 
на осигуреникот спрема трето одговорно лице ако 
осигуреникот односно корисникот на осигурувањето 
тоа трето лиие гс издржува или со него живее во 
заедничко домаќинство или е според закон одго-
ворно за неговите постапки, освен ако третото лице 
намерно ја предизвикало штетата. 

Член 69 
К а ј осигурувањето на животот, осигуреникот 

односно корисникот на осигурувањето може во це-
лина да оствари и право по основот на осигурува-
њето на животот и право на ,надоместок на штета од 
одговорното лице. 

Во овој случај осигурителниот завод не стапува 
во правата чѕ осигуреникот односно корисникот на 
осигурувањето спрема трето лице што е за штетата 
одговорно, освен ако е со посебен закон определе-
но поинаку. 

Член 70 
Ништовни се одредбите од договор за осигуру-

вање со кои: 
1) се предвидува губење право од осигурува-

њето -поради пропуштање роковите за пријава на 
штета односно настапување на осигурениот случај 
до осигурителниот завод или надлежните државни 
органи; 

2) се предвидува губење право од осигурување-
то поради повреда на пропишаните или договоре-
ните мерки за заштита, ако нивното непреземање не 
било од влијание врз настанувањето на штетата. 

Член 71 
Ако во моментот на склучувањето на договорот 

за осигурување ризикот од кој се осигурува (осигу-
рениот случа;) веќе настапил или неговото наста-
пување е извесно а тоа осигуреникот го знаел или 
морал да го знае, договорот за осигурување е ни-
штовен во делот кој се однесува на ризикот што на-
стапил или е во настапување. 

Член 72 
Со промената на носителот на правото за кори-

стење или на правото за сопственост на предметот 
на осигурувањето, договорот за осигурување преста-
нува да важи ако со договорот не е определено 
поинаку. 

Кога правото за користење или правото за соп-
ственост на осигурените недвижни предмети ќе ^ 
премине врз друг корисник односно сопственик, до-
говорот за осигурување продолжува со новиот кори-
сник односно сопственик. 

Осигурителниот завод, новиот корисник односно 
сопственик можат во случајот од ставот 2 на овој 
член во рок од 15 дена од денот на преминувањето 
на правото за користење односно сопственост да го 
откажат договорот за осигурување. 

Член 73^ 
Побарувањата на осигуреникот од договорот за 

осигурување на животот застаруваат за 10 години. 
Побарувањата на осигуреникот од договорот за 

осигурување имот и по основот на осигурување ли-
ца од несреќен случај застаруваат за 5 години. 

Роковите од ст. 1 и 2 на овој член почнуваат да 
течат првиот нареден ден по истекот на календар-
ската година во која можела да се бара наплата на 
побарувањето. 

Побарувањата на осигурителниот завод по осно-
вот на осигурување застаруваат според општите 
прописи за застареноста на побарувањата, 

Член 74 
Застапување во работите на осигурувањето мо-

же да им биде д('верено и на стопанските органи-
зации од членот 25 на овој закон. 

Застапување ЕО работите на осигурувањето мо-
ж е дђ им биде доверено и на други лица што ги 
исполнуваат условите предвидени со статутот на 
заводот, согласно со одредбите од Основниот закон 
за претпријатијата за генералното и специјалното 
полномошно. 

Директорот на заводот може да дава прокура 
согласно со одредбите од Основниот закон за прет-
пријатијата. 

Работење на заводот за реосигурување 
Член 75 

Заводот за реосигурување врши реосигурување 
на оние видови осигурување имот и лица што ее 
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определени со актот за основање или со одлука на 
собранието на заводот и се запишани во региста-
рот 

Со друг вид реосигурување заводот може да се 
занимава ако ги исполнува условите од членот 40 
на овој закѓ. и за вршење тој вид реосигурување и 
го запише го регистарот проширувањето на своето 
работење. 

Член 76 
Реосигурувањето на имот и лица се заснова со 

договор склучен помеѓу заводот за реосигурување 
и осигурителниот завод. 

Заводот за реосигурување што обврските по 
основот на реосигурување не ги покрива со преми-
јата за реосигурување и' со резервите од реосигуру-
вањето, е должен по пат на реосигурување к а ј друг 
завод да го обезбеди покритието на тие обврски 
(ретроцесија). 

Заводот за реосигурување е должен работите од 
ставот 2 на ОВОЈ член да ги води одвоено. 

Член 77 
Осигурувањето што е со закон пропишано како 

задолжително должен е да го прими во реосигу-
рување заводот на кој ова реосигурување му спаѓа 
во предметот на работењето, под условите под кои 
ги врши овие работи, ако со законот за воведување 
задолжително осигурување не е определено пои-
наку. 

Член 78 
Заводот што се занимава со работи на осигу-

рување и реосигурување ги води работите на оси-
гурувањето одвоено од работите на реосигурување^ 

Осигурителните заводи и заводите за реосигуру-
вање се должни да ги водат одвоено работите на 
осигурувањето и реосигурувањето к а ј кои премиите 
или надомесгоците се плаќаат во девизи. 

Нелојален натпревар 
Член 79 

Како дела на нелојален натпревар во работите 
на осигурувањето се сметаат особено: 

1) погодувањето на одделни осигуреници при 
договарање премии за осигурување и ликвидирање 
штети — противно на правилата и условите за оси-
гурување и тарифите на премиите; 

2) преземањето осигуреници од други заводи на 
начин противен нг- добрите деловни обичаи. 

4. Средства на осигурителниот завод и На Заводот 
за реосигурување 

Член 80 
Осигурителниот завод и заводот за реосигуру-

вање ги формираат средствата за работење од пре-
миите за осигурување односно премиите за реоси-
гурување, од почетните резерви на сигурноста и од 
други приходи. 

а) Средства на осигурителниот завод 
Член 81 

Премијата за осигурување што ја плаќаат оси-
гурениците служи за извршување на обврските по 
основот на осигурување и за подмирување на тро-
шоците на работењето. 

Премијата зз осигурување се состои од техничка 
премија и од дел кој се внесува во вкупниот при-
ход на осигурителниот завод. 

Височината односно начинот на утврдувањето 
на премијата за осигурување се определува со та-
рифата на премиите за секој вид осигурување. 

Т е х н и ч к а п р е м и ј а 
Член 82 

Техничката премија е дел од премијата за оси-
гурување кој служи за покривање на Обврските по 
основот на осигурување. 

Во средствата на техничката премија се внесу-
ваат и износите примени по основот на реосигуру-

вање и други приходи што не влегуваат во вкуп-
ниот приход шш во фондовите на заводот. 

Од средствата на техничката премија се подми-
руваат штетите и договорените износи и премиите 
за реосигурување. 

Од средствата на техничката премија се подми-
руваат и трошоците за утврдување и проценување на 
штети, 'трошоците за остварување регресни барања 
и судските трошоци во споровите по обврските на 
заводот од основот на осигурувањето 

Од средствата на техничката премија за осигу-
рување на животот се издвојува дел за математич-
ката резерва и дел за учеството на осигурениците 
во позитивниот резултат од осигурувањето на жи-
вотот 

Средствата на техничката премија за осигурува-
ње на животот и средствата на резервите од оси-
гурувањето на животот се водат одвоено и не можат 
да се употребат ниту да бидат предмет не присил-
но намирување на обврските на заводот од други 
видови осигурувања. 

Член 83 
Кон крајот на секоја деловна година осигури-

телниот завод е ,должен од средствата на технич-
ката премија да издвои за секој вид осигурување 
дел од таа премија кој се однесува на времето на 
траењето на осигурувањето во следната деловна 
година (преносна премија), кака и средства за ис-
плата на настанатите а ненамирени обврски по ос-
новот на осигурувањето во текуштата деловна го-
дина (резервирани штети). 

Член 84 
Начинот на пресметувањето не математичката 

резерва, како и начинот на пресметувањето и висо-
чината на делот од техничката премија што се из-
двојува на име преносни премии и резервирани ште-
ти се утврдуваат со општиот акт не заводот. 

Член 85 
Непотрошените средства на техничката премија 

по издвојувањето на средствата според чл. 82 и 83 
на овој закон се внесуваат во резервата на сигур-
носта. 

Собранието на осигурителните завод може да 
одлучи да се издвои дел од непотрошените средства 
на техничката премија за да им се исплатат на осно-
вачите на заводот зголемени интереси на средства-
та што ги вложиле како почетни резерви на сигур-
носта, како и дел од непотрошените средства да се 
внесе во вкупниот приход на заводот, ако позитив-
ниот резултат проистекол од особеното залагање на 
работната заедница. 

Осигурителниот завод е должен да врши издво-
јувана во резервата на сигурноста додека таа ре-
зерва не го достигне најмалку износот на годишна-
та просечна техничка премија за последните три 
години. 

Член 86 
Ако средствата на техничката1 премија на оси-

гурителниот заиод не се доволни за покритие на 
обврските по основот на осигурувањето и за издво-
јување за преносните премии и резервираните ште-
ти, ^подмирениот дел од обврските ќе се покрие 
од резервите на сигурноста. 

Ако резервите на сигурноста не се доволни за 
покритие на обврските од ставот 1 на овој член, 
неподмирениот дел ќе се покрие од резервниот фонд 
на заводот, а ако овие средства не се доволни, не-
покриениот дел се покрива на товар на вкупниот 
приход на. заводот и на товар на фондовите на за-
водот, на начинот предвиден со поописите со кои е 
регулирано покривањето на загубите на стопански-
те организации. 

В к у п е н п р и х о д н а о с и г у р и т е л н и о т 
з а в о д 
Член 87 

Вкупниот приход на осигурителниот завод го 
сочинуваат делот од наплатената премија за оси-
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турување кој според членот 81 став 2 на овој закон 
се издвојува во вкупниот приход на заводот, дру-
гите ч приходи на заводот кои според овој закон мо-
жат да се внесат во вкупниот приход на заводот и 
приходите кои според други сојузни прописи вле-
гуваат во вкупниот приход на стопанските органи-
зации. 

Работната заедница на осигурителниот завод го 
распоредува вкупниот приход и го распределува 
доходот согласно со прописите за утешување на 
вкупниот приход и распределба на доходот на сто-
панските организации, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

в) Средства на заводот за реосигурување 
Член 88 

Премијата за реосигурување што ја плаќаат ре-
осигурените заводи служи за подмирување на об-
врските по основот на реосигурување и нд трошо-
ците на реосигурувањето. 

Височината на премијата за реосигурување се 
утврдува со договорот за реосигурување и се состои 
од техничка премија за реосигурување и од дел кој 
се внесува во вкупнирт приход на заводот за реоси-
гурување. . 4 

Височината на делот од техничката премија што 
се внесува во вкупниот приход на заводот ја утвр-
дува работната заедница на заводов за реосигуру-
вање. 
Т е х н и ч к а п р е м и ј а з а р е о с и г у р у в а њ е 

Член 89 
Техничката премија за реосигурување ја- сочи-

нува износот на премијата за реосигурување по од-
бивање делот на премијата кој се внесува во вкуп-
ниот приход на заводот. 

Во средствата на техничката премија за реоси-
гурување се внесуваат износите примени од друг 
завод за реосигурување по основот на отстапување 
реосигурување и други приходи што не влегуваат 
во вкупниот приход или во фондовите на заводот. 

Член 90 
Од средствата на техничката премија за реоси-

гурување заводот за реосигурување ги. подмирува 
обврските по договорите за реосигурување и плаќа 
премија за реосигурување к а ј друг завод. 

Од средствата на техничката премија за рео-
сигурување на животот се издвојува дел за мате-
матичката резерва. 

Член 91 
Кон крајот на секоја годи-на заводот за реоси-

гурување е должен од средствата на техничка го 
премија за реосигурување да го издвои делот од пре-
мијата кој се однесува на времето на траењето на 
реосигурувањето во следната деловна година (пре-
носна премија за реосигурување), како и средства 
за исплата на настанатите а ненамирени обврски по 
основот на'реосигурување во текуштата деловна го-
дина4 . (резервирани штети на реосигурувањето). 

Член 92 
Непотрошените средства на техничката премија 

за реосигурување, по издвојување на средствата 
според членот 90 став 2 и членот 91 на овој закон, 
се внесуваат во резервите на сигурноста на рео-
сигурувањето. 

Собранието на заводот за реосигурување може 
да одлучи да се издвои дел од непотрошените сред-
ства на техничката премија за, реосигурување за 
да им се исплатат на основачите на заводот зго-
лемени интереси на средствата што ги вложиле ка -
ко почетни резерви на сигурноста, "како и дел од 
непотрошените средства да се внесе во вкупниот 
приход на заводот ако позитивниот резултат проис-
текол од залагањето на работната заедница. 

Заводот за реосигурување е должен да врши 
издвојување во резервата на сигурноста додека таа 
резерва не го достигне најмалку износот на годиш-
ната просечна техничка премија за реосигурување 
за последните три години. 

Член 93 
Ако средствата на техничката премија за рео-

сигурување не се доволни за покритие на обврските 
по основот на реосигурување и за издвојување за 
преносните приемни и резервираните штети, непо-
криениот дел ќе се покрие на начинот предвиден ,бор 
членот 86 не овој закон. 
В к у п е н п р и х о д н а з а в о д о т з а р е о -

с и г у р у в а њ е 
Члел 94 

Вкупниот приход на заводот за реосшурување 
го сочинуваат делот од наплатената премија за ре-
осигурување кој според членот 89 став 1 на овој 
закон се издвојува во вкупниот приход на заводот, 
други приходи на заводот кои според овој закон 
можат да се внесат во вкупниот приход на заводот 
и приходите кои според други сојузни прописи вле-
гуваат во вкупниот приход на стопанските органи-
зации. 

Работната заедница на заводот за реосигурува-
ње го распоредува вкупниот приход и го распре-
делува доходот согласно со прописите за утврду-
вање на вкупниот приход и распределба на дохо-
дот на стопанските организации, ако со овој^ закон 
не е определено поинаку. 

е) Средства на заводите што се занимаваат 
со работи на осиГурување и реосигурување 

,Член 95 
Осигурителен завод што се занимава и со ра-

боти на реосигурување ги формира средствата и го 
утврдува вкупниот приход од работите на реосигу-
рувањето според одредбите од чл. 88 до 94 на овој 
закон. 

Завод за реосигурување што се занимава и со 
работи на осигурување ги формира средствата и го 
утврдува вкупниот приход од работите на осигуру-
вањето според одредбите од чл. 81 до 87 на овој 
закон. 

г) Вложување на средствата на о-сигурувањето 
Член 96 

Средствата на осигурувањето и реосигурувањето 
(премии за. осигурување и реосигурување, резерви 
на сигурноста и математ-ички резерви) заводите мо-
жат да ги депонираат к а ј банката со или без от-
казен рок. 

Средствата од резервите на сигурноста ц мате-
матичките резерви заводите можат да ги здружу-
ваат со средствата на банката заради давање кре-
дити на општествените правни лица и можат непо-
средно да ги вложуваат во инвестиции и хартии од 
вредност. 

Заводот е ' должен при вложувањето на сред-
ствата според ст. 1 и 2 на овој член да води особено 
сметка за својата ликвидност и за сигурноста на 
пласманот. , 

Ако средствата од ставот 2 на овој член им се 
даваат во вид на кредит на општествени правни ли-
ца—осигуреници, првенствено ќе се даваат за целите 
што придонесуваат за отстранувањето или намалу-
вањето на штетите. 

Собранието на осигурителниот завод или на за-
водот за реосигурување може да одлучи дел од 
интересот и приходите остварени со вложување 
средства да се внесува во вкупниот приход на за-
водот. 

Средствата на осигурувањето и реосигурувањето 
во девизи заводите 'можат да ги вложуваат соглас-
но со прописите за девизното работење. 

5. Здружување 
Член 97 

Осигурителните заводи и заводите за реосигуру-
вање можат да основаат деловни здруженија за вр-
шење работи во врска со осигурувањето или да се 
спогодуваат за деловно-техничка соработка по од-
делни работи на осигурувањето, согласно со важеч-
ките прописи за здружувањето на стопанските ор-
ганизации. 
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Член 98 
Целта на основањето на деловна здружение од-

носно на склучувањето на договор за' деловно-тех-
ничка соработка може да биде особено: заедничко 
спроведување на осигурување; утврдув-ање, проце-
нување и ликвидација на штети; проучување и 
спроведување на превентивни мерки и механограф-
ско обработување на статистички податоци. 

в. Организација за вршење актуарски работи 

Член 99 
Актуарските работи предвидени со овој закон 

ги врши организацијата што ја основаат осигури-
телните заводи и заводите за реосигурување како 
посебна работна организација или како посебна 
служба во рамките на здружение на осигурителни 
организации. 

Член 100 
Актуарските работи во организациите од чле-

нот 99 на овој закон ги вршат овластени аќтуари. 
Работите на овластен актуар можат да ги вршат 

лица што имаат висока стручна спрема. 
Поблиските услови за добивање овластување за 

вршење актуарски работи ги пропишува сојузниот 
секретар за финансии. Со тој пропис ќе се опреде-
ли и организацијата која на лицата што ги испол-
нуваат условите од ставот 2 на овој член ќе им из-
лева овластувања за вршење работи на овластен 
актуар. 

Член 101 
На организација за вршење актуарски работи ft 

се поднесуваат во смисла на членот 27 од овој закон, 
заради прибавување мислење за нивната согласност 
со економските начела на осигурувањето, особено: 
технички основи, тарифи на премиите, табела на 
максималното покритие, правилници за начинот на 
утврдувањето на резервите на осигурувањето. 

На организацијата од ставот 1 на овој член i\ 
се доставува и завршната сметка на заводот, а по 
потреба, и други податоци^ заради давање мислење 
дали резервите на сигурноста искажани во заврш-
ната сметка на заводот се утврдени согласно со оп-
штите акти на заводот. 

Мислење за согласноста на општите акти од 
ставот 1 на овој член со економските начела на 
осигурувањето и за согласноста на завршната смет-
ка со општите акти на заводот дава овластениот 
актуар. 

Член 102 
Органот на заводот во чиј делокруг спаѓа до-

несувањето на општ акт односно на завршната сме-
тка е должен, пред нејзиното донесување, да го 
разгледа мислењето на овластениот актуар. 

Ако органот од ставот 1 на овој член не се со-
гласи со мислењето на овластениот актуар, тој е 
должен да го извести за тоа републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на финансии з а р а - ' 
д и формирање посебна комисија на акту ари која 
ќе го разгледа односниот општ акт или завршната 
сметка и ќе даде свое мислење. 

Мислењето на комисијата на акту ари се доста-
вува до собранието на заводот ii работничкиот со-
вет на заводот. Органот во чиј делокруг спаѓа до-
несувањето на општ акт е должен, пред неговото 
донесување да заземе став по мислењето на ко-
мисијата. 

Член 103 -
Заради обезбедување податоци за вршење ак-

туарски работи и за изработка на технички основи 
и тарифи на премиите, осигурителните заводи и 
заводите за реосигурување се должни да ги доста-
вуваат статистичките податоци што ќе ги определи 
сојузниот секретар за финансии. 

Со прописот од ставот 1 на овој член сојузниот 
секретар за финансии ќе го определи и органот од-
носно организацијата на која ќе ft се доставуваат 
податоците. 

III. ЗАПИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ОДДЕЛНИ 
ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА РА-

БОТАТА НА ЗАВОДОТ 
Член 104 

Собранието на осигурителниот завод односно на 
заводот за реосигурување може да одлучи да ја 
запре работата во одделен вид осигурување односно 
реосигурување, ако претходно го обезбеди пренесу-
вањето на договорите за осигурување односно рео-
сигурување што во тој вид осигурување односно 
реосигурување се склучени, врз друг осигурителен 
завод односно завод за реосигурување. 

Запирање на работата во одделни видови осигу-
рување односно реосигурување може да се изврши 
и без пренесување договорите врз друг завод, со 
тоа заводот да остане во обврска по склучените до-
говори. 

Одлуката за запирање работата во одделни ви-
дови осигурување односно реосигурување мора да 
се објави на вообичаениот начин и да се запише во 
регистарот на стопанските организации. 

Член 105 
За пренесување работите на осигурување врз 

друг-и завода според членот 104 на овој закон, по-
требна е претходна согласност од заводот за реоси-
гурување при кој се реоси^урени договррите за оси-
гурување што се пренесуваат. 

Член 106 
Ак(ј осигурителниот завод или заводот за рео-

сигурување во текот на работењето престане да ги 
исполнува условите предвидени за основање на за-
водот и за вршење дејноста осигурување или рео-
сигурување, собранието е должно да преземе мерки 
на санација. 

Ако собранието не преземе мерки за санација, 
согласно ќе се применат одредбите за присилна уп-
рава од чл. 92 до 97 на Основниот закон за прет-
пријатијата. 

Член 107 
Прописите за престанокот, присилната управа и 

санацијата на претпријатијата, како и за присоеди-
нувањето, соединувањето и поделбата на претпри-
јатијата, согласно се применуваат и врз осигури-
телните заводи и врз заводите за реосигурување. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 108 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 
за стопански престап осигурит^лен завод или завод 
за реосигурување: 

1) ако применува општи акти за кои нема при-
бавено мислење од овластениот актуар (чл. 27 и 
101) 

2) ако стори дело на нелојален натпревар (член 
79); г 

3) ако средствата на осигурувањето или реоси-
гурувањето ги употреби противно на нивната на-
мена (чл. 80 до 96); 

4) ако при присоединување, соединување или 
поделба пренесувањето на средствата, правата и 
обврските не го изврши врз основа на гтримопре-
давниот биланс (член 107). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќр се 
казни за стопански престапки одговорното лице во 
осигурителниот завод или во с в о д о т за реосигу-
рување со парична казна до 3.000 динари. 

Член 109 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се каз-ни 

за прекршок осигурителен завод или завод за рео-
сигурување: 

1) ако врши осигурување или реосигурување за 
кое не е регистриран (чл. 58 и 75); 

2) ако запирањето на работата во одделни ви-
дови осигурување или реосигурување не го запише 
во регистарот (член 104 став 3). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во осигури" 



Страна 170 - Брод 7 
\ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 февруари 1967 

Желниот завод или во заводот за реосигурување со 
парична казна до 1.000 динари. 

Член НО 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок осигурителен завод ако не прифати 
понуда за склучување договор за осигурување (члеи 
10 став 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се каз -
ни за прекшок и одговорното лице во осигурител-
ниот завод со парична казна до 1.000 динари. 

V . П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

Член 111 
Осигурителните заводи основани до денот на 

влегувањето во сила на овој закон можат да ја 
продолжат работата ако својата организација и рч-
ботењето ги усогласат до 31 декември 1967 година 
со одредбите на овој закон и на законите со кои се 
утврдуваат условите (член 29). 

Усогласувањето во смисла на ставот 1 од овој 
член ќе го изврши собранието на заводот. 

Член 112 
АКО собранието на осигурителниот, завод утврди 

дека заводот ги исполнува условите за вршење ра-
боти на осигурување предвидени со сојузен закон, 
ќе ги преземе сите потребни дејствија за усогласу-
вање на организацијата и работењето со прописите 
од членот 111 став 1 на овој закон и ќе го свика 
првото редовно собрание кое ќе постапи според чл. 
47 и 48 ,на овој закон. 

Член 113 
Ако собранието на осигурителниот завод утврди 

дека заводот не ги исполнува условите за вршење 
работи на осигурување предвидени во прописргге од 
членот 111 став"1 на овој закон може да одлучи за 
соединување или присоединување кон други оси-
гурителни заводи. врз основа на спогодба со тој 
завод," ако со тоа соединувале или присоединување 
се исполнуваат пропишаните услови за вршење ра-
боти на осигурување. 

Собранијата на осигурителните' заводи што се 
соединуваат односно присоединува ат ќе формираат 
заеднички орган кој ќе ги преземе сите потребни 
дејствија за усогласување работењето на заводите 
со овој закон и ќе го свикаат првото редовно со-
брание кое, постапувајќи според чл. 47 и 48 на овој 
закон, ќе приготви се што е потребно за премин на 
ново работење. 

Собранијата на осигурителните заводи можат да 
одлучат за соединување односно присоеди,нување на 
заводите и пред донесувањето на прописите за ус-
ловите за основање заводи, со тоа заводите по до-
несувањето на овие прописи да го усогласат своето 
работење со тие прописи најдоцна до 31 декември 
1967 година. 

Член 114 
На предлог од работната заедница и со согласи 

ност од собранието на општината што го основала 
осигурителниот завод, собранието на осигурителниот 
завод може да одлучи п о р т ф е л ^ и средствата на 
осигурувањето, како и правата и обврските од ос-
новот на осигурувањето, Да се пренесат врз друг 
осигурителен завод врз основа на спогодба со тој 
завод, а осигурителниот завод да го продолжи ра-
ботењето како претпријатие за застапување и вр-
шење услуги во работите на осигурувањето. 

Осигурителниот завод што ќе го продолжи ра-
ботењето како претпријатие за застапување и вр-
шење услуги во^ работите на осигурувањето, ќе се 
конституира и ќе го организира своето работење 
според прописите за претпријатијата. 

Член i l 5 
Осигурителните заводи што ја продолжуваат 

работата во смисла на членот 112 од овој закон, за -
водите што ја продолжуваат работата по соедину-
вање или присоединување кон други заводи и за -
водите што во смисла на членот 114 од овој закон ја 

продолжуваат работата како претпријатие за з а -
стапување и вршење услуги во работите н,а осигу-
рувањето, ќ е работат до 31 декември 1967 година 
како осигурителни заводи според прописите на Ос-
новниот закон за осигурителните заводи и заед-
ниците на осигурувањето („Службен лист на- ФНРЈ" , 
бр. 27/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) и 
други важечки прописи за осигурувањето. 

Член 116 
Ако собранието на осигурителниот завод утврди 

дека заводот не ги исполнува условите за вршење 
работи на осигурување, а не постигне спогодба за 
соединување или присоединување кон Друг завод, 
ниту не го продолжи работењето како претпријатие 
за застапување и вршење услуги во работите на 
Осигурувањето, ќе му предложи на собранието на 
општината што го основала заводот ,да донесе од-
лука за престанок на работата на заводот. 

Ако. осигурителниот завод го основале повеќе 
општини, одлуката за престанок на работата на за -
водот ја донесува собранието на општината на чија 
територија е седиштето на заводот, со претходна со^ 
гласност од другите општини — основачи. 

Член 117 
Во случај на престанок на работата на осигу-

рителен завод се спроведува постапка за ликвида-
ција според важечките прописи. 

Во случај на ликвидација на заводот според 
ставот 1 на овој член од ликвидационата маса се 
изземаат средствата на осигурувањата заедно со 
портфељот на тие осигурувања, како и правата и 
обврските по основот на осигурувањата, и се пре-
несуваат брз осигурителниот завод што ќе го оп-
редели собранието не општината врз основа на спо-
годба со заводот врз кој се врши преносот. 

Ако општината не постигне спогодба со ниеден 
од постојните осигурител.ни заводи за пренос на 
средствата и портфељот на осигурувањата од ста-
вот 2 на овој член, во постапката за редовна лик-
видација односно стечај се иззема портфељот па 
осигурувањата на животот со математичката ре-
зерва и се формира посебна ликвидациона маса 

Член. 118 
Фондовите за превентивни и репресивни мерки 

на осигурителните заводи се укинуваат со денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Средствата на фондот на превентивните и ре-
пре(тивките мерки на осигурителните заводи со со-
стојбата на денот на влегувањето во сила на овој 
закон се внесуваат во резервите на сигурноста на 
оние видови осигурување на тие заводи од кои се 
формирани. 

Делот на функционалната премија кој со та-
рифата е определен за превентивни и репресивни 
мерки сш внесува во техничката премија. 

Во средствата на фондот за превентивни и ре-
пресивни мерки се внесуваат и побарувањата по 
кредитите дадени од средствата од овој фонд. 

Обврските на заводите по договорите склучени -
на товар на средствата на фондот што стасуваат па 
денот на влегувањето во сила на овој закон се 
гаснат. 

Член 119 
Осигурителните заводи се должни при распо-

редувањето на наплатената премија од збирната 
сметка во 1967 година да дадат истовремено налог 
за дознака на премијата за израмнување на ризи-
ците по стапите определени со Тарифата на преми-
ите за израмнување на ризиците во корист на заед-
ницата на осигурувањето во која се здружени, на 
товар на својата резерва на текуштата техничка 
премија. 

Заедниците на осигурувањето се должни во ро-
ковите и по стопите определени со Тарифата на пре-
миите За израмнување на ризицте да уплатат пре-
мија за израмнување на ризиците во корист на Ј у -
гословенската заедница на осигурувањето на товар 
на својата резерва на текуштата техничка премија 
за израмнување на ризиците. 
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Член 120 
Заедниците на осигурувањето престануваат со 

работата најдоцна до 31 декември 1967 година. 
Југословенската заедница на осигурувањето 

престанува со работата на 31 декември 1967 го-
дина. 

Член 121 
Заедниците на осигурувањето можат да ја про-

должат работата како заводи за реосигурување, 
осигурителни заводи, заводи за осигурување и рео-
сигурување или како претпријатија за застапување 
и вршење услуги во работите на осигурувањето, ако 
ги исполнат пропишаните услози. 

Заедницата од ставот 1 на овој член може да се 
соединува и со постојните осигурителни заводи. 

Член 122 
Одлука за продолжување на работата од членот 

121 став 1 на овој закон донесува собранието на 
заедницата, која ги има сите права на основачко 
собрание во смисла на чл. 33 и 35 од овој закон. 

Во случај на соединување на заедница заради 
продолжување на работата, одлука за тоа донесу-
ваат согласно собранијата на заедницата и заводот 
што се соединуваат. Тие собранија именуваат и ос-
новачки одбор во смисла на членот 30 од овој закон. 

Член 123 
Средствата, правата и обврските на осигурител-

ните заводи, што остануваат по извршената пресмет-
ка со заедниците на осигурувањето од основот на 
израмнување на ризиците со состојба на 31 декем-
ври 1967 година, се пренесуваат на заводите што ќе 
продолжат со работата. 

Средствата, правата и обврските на задниците 
на осигурувањето, ШТЈ остануваат по извршената 
пресметка со Југословенската заедница на осигу-
рувањето од основот на израмнување на ризиците 
со состојба на 31 декември 1967 година, се прене-
суваат на заедниците што ќе продолжат со работата 
како заводи за осигурување или Заводи за реосигу-
рување. 

Член 124 
Југословенската заедница на осигурувањето, ако 

ги исполни пропишаните услови, почнувајќи од 1 
јануари 1968 година станува завод за осигурувања 
и реосигурување, кој ги презема средствата, пра-
вата и обврските на таа заедница по основот на из-
рамнување на ризиците во земјата според состој-
бата во одделни видови осигурувања на 31 декем-
ври 1967 година. 

При утврдувањето на средствата, правата и 
обврските на Југословенската заедница на осигу-
рувањето по основот на израмнување на ризиците 
според завршната сметка за 1967 година во прес-
метката ќе се земат и побарувањата на заводите 
односно заедниците по основот на преносните пре-
мии и резервираните штети, како и нераспоредените 
и ненаплатените премии според состојбата на 31 де-
кември 1967 година. 

Преносните премии од ставот 2 на овој член се 
поесметуваат спрема времето на траењето на секое 
осигурување по 31 декември 1967 година. 

При утврдувањето на правата и обврските од 
ставот 2 на овој член ќе се изврши враќање на 
средствата што Југословенската заедница на осигу-
рувањето привремено ги употребила од одделни ви-
дови осигурувања за покривање на обврските по 
основот на израмнување на ризиците во видовите 
осигурувања во кои резултатот бил негативен. 

Член 125 
Обврските на Југословенската заедница на оси-

гурувањето по основот на израмнуванана ризиците 
во видовите осигурувања во кои на 31 декември 
1967 година резултатот е негативен, заводот од ста-
вот 1 на членот 124 ќе ги подмири на начинот пред-
виден со одредбите на овој закон. 

Член 126 
Заради намирување на обврските на Југосло-

венската заедница на осигурувањето по основот на 

израмнување ра ризиците во видовите на осигуру-
вања во кои се покажува негативен резултат според 
состојбата на 31 декември 1967 година, заводите што 
ќе се занимаваат со работите на осигурување по 1 
јануари 1968 година, се должни почнувајќи од 1 ја-
нуари 1968 година од техничката премија на сите 
видови осигурувања со кои ќе се занимаваат освбн 
осигурувањето на животот да му уплатуваат на за-
водот од ставот 1 на членот 124 на овој закон дел 
од таа премија во процент кој обезбедува во рок 
од пет години да се намират загубите. 

Височината на процентот по кој заводите ќе 
го уплатуваат делот од техничката премија ја опре-
делува заводот од ставот 1 на членот 124 на овој 
закон врз основа на вкупниот износ на загубата и 
вкупниот износ на наплатената техничка премија 
на сите заводи во претходната година. Овој процент 
се утврдува посебно за секоја година. 

Износите од ставот 1 на овој член заводите се 
должни да ги пресметуваат по истекот на секој ме-
сец и да ги уплатат на посебна - сметка на заводот 
од ставот 1 на членот 124. 

Заводот од ставот 1 на членот 124 ќе ги подмири 
обврските од членот 125 според нивната стасаност 

од средствата' што се формираат во смисла на 
ставот 1 од овој член. Ако во моментот на стасав 
носта на обврските не се формирани средства во 
доволен износ заводот привремено за оваа цел ќе 
обезбеди потребни средства по пат на кредит. 

Заводот од ставот 1 на членот 124 ќе ги намири 
обврските на Југословенската заедница на осигу-
рувањето по основот на резервираните штети на 
крајот на 1967 година откако заводите претходно 
ќе ги потрошат средствата на односниот вид оси-
гурување според завршната сметка за 1967 година 
за намирување на дел од тие штети. 

Поблиско упатство за спроведување на одред-
бите на овој член ќе донесе Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Член 127 
Пренесувањето на средствата од посебната ре-

зерва на сигурноста за штетите од земјотреси се 
регулира со посебен сојузен закон. 

Член 128 
Средствата, правата и обврските на Југословен-

ската заедница на осигурувањето што произлегу-
ваат од работењето со странство, со состојбата на 
31 декември 1967 'година, остануваат ка ј Југосло-
венската заедница на осигурувањето, ако таа ја 
продолжи работата како завод за реосигурување 
односно завод што се занимава со работи на оси' 
турување и реосигурување. 

Член 129 
Средствата, правата и обврските на заедниците 

на осигурувањето ,и на Југословенската заедница 
на осигурувањето што ќе ја продолжат работата 
како осигурителни организации, освен средствата, 
правата и обврските од чл. 123 до 128 на овој закон, 
се пренесуваат врз тие организации според состој-
бата на 31 декември 1967 година. 

Член 130 
Ако Југословенската заедница на осигурување-

то не ги исполни условите пропишани за продол-
жување со работата како завод за осигурување и 
реосигурување, начинот за ликвидација на сред-
ствата, правата и обврските ќе се определи со со-
јузен закон. 

Во случајот од ставот 1 на овој член Југо-
словенската заедница на осигурувањето ќе ги лик-
видира своите обврски по основот на израмнување 
на ризиците во земјата на начинот од чл. 124 до 126 
на овој закон, со тоа што претходно средствата од 
оние видови осигурувања во кои е резултатот по-
зитивен ќе ги употреби за подмирување на загу-
бите во видовите осигурувања во кои е резултатот 
негативен. 

Во случајот од ставот 1 на овој член средства-
та, правата и обврските на Југословенската з а -
едница на осигурувањето што произлегуваат од 
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работењето со странство се пренесуваат на заводот 
за реосигурување што ќе го определи Сојузниот 
извршен совет. 

Член 131 
Со републички закон се уредуваат начинот на 

ликвидацијата на средствата, правата и обврските 
на заедницата на осигурувањето која не ќе про-
должи со работата. 

Член 132 
По исклучок од одредбите на членот 21 од овој 

закон заводите за реосигурување можат до кра-
јот на 1970 година, работите на реосигурувањето чо 
средство да ги вршат само преку една осигурител-
на организација што спогодбено ќе ја определат. 

АКО заводите за реосигурување не постигнат 
спогодба преку која осигурителна организација ќе 
ги вршат работите на реосигурувањето во странство, 
таа организација ќе ја определи Сојузниот извршен 
совет. 

Член 133 
До основањето на организација за актуар-

ските работи (член 99), а најдоцна до крајот на 
1967 година, актуарските работи од членот 101 ча 
свој закон ќе ги врши комисија што ќе ја именува 
собранието на Југословенската заедница на оси-
гурувањето 

Член 134 
Одредбите на членот 10 став 2 и чл. 64 до 72 

не овој закон не се применуваат на осигурувањето 
на поморскиот транспорт и на осигурувањето на 
копнениот и воздухопловниот меѓународен транс-
порт, а одредбите на членот 10 став 2 — и на оси-
гурувањето на кредит. 

Член 135 
Основниот закон за осигурителните заводи тг 

заедниците на осигурувањето престанува да важи 
на 31 декември 1967 година, освен одредбите за ос-
новање осигурителни заводи и одредбите за фор-
мирање и користење на средствата на фондот на 
превентивните и репресиените мерки, кои преста-
нуваат да важат со денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат и одредбите на членот 37 
став 3 точка 5, членот 66 точка 5 и членот 81 точ. 
7 и 8 од законог од ставот 1 на овој член, доколку 
се однесуваат на давање согласност за воведување 
доброволни осигурувања, како и на давање согла-
сност на правилата и тарифите за овие осигурувања' 

Од денот на влегувањето во сила на овој закон 
нема да се применуваат одредбите на членот 5 од 
законот од ставот 1 на овој член врз доброволните 
осигурувања на моторни возила, туку одредбите 
на членот 4 на овој закон. 

Одредбата под 5 на точката 2 од Упатст.вото 
за општествените средства што можат да се оро-
чуваат ка ј банките и да се користат за вложување 
во обврзници и благајнички записи (-Службен лист 
на СФРЈ"., бр. 17/63, 42/63, 23/64 и 41/64) престанува 
да важи со денот на влегувањето во сила на овој 
закон 

Член 136 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1968 

година. 
Одредбите од овој закон за основање осигури-

телни заводи и заводи за реосигурување и одред-
бите од чл. 111 до 131 на овој закон за усогласу-
вање работата на постојните заводи со овој закон 
ќе се применуваат од денот на влегувањето но 
сила на овој закон. 

Член 137 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денотг 

на објавувањето во „Службен ли-ст на СФРЈ". 

73, 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

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

ТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

па Законот за задолжително осигурување имот и 
лица, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 26 ја -
нуари 1967 година. 

П. Р. бр. 531 
28 јануари 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА 

Член^1 
Во Законот за задолжително осигурување имот 

и лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) нази-
вот на законот се менува и гласи: „Закон за задол- -
жително осигурување во сообраќајот44. 

Член 2 
Во членот 1 точката 1 се брише. 
Досегашните точ. 2, 3 и 4 стануваат точ. 1, 2 и 3. 

Член 3 
Во членот 2 ставот 2 се брише 
Во досегашните ст. 3 и 4, кои стануваат ст. 2 

и 3, зборовите во заграда: „точка 2" се заменуваат 
со зборовите: „точка 1", а во досегашниот став 5, 
кој станува став 4, Зборовите во заграда: „точ. 3 и 
4" се заменуваат со зборовите: „точ. 2 и 3". 

Член 4 
Членот 3" се брише. 

Член 5 
Во членот 4 став 1 зборовите: „точ. 2 и 3" се 

заменуваат со зборовите: „трч. 1 и 2". 

Член 6 
Членот 5 се брише. 

Член 7 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Односите помеѓу осигуреникот, корисникот на 

осигурувањето и осигурувачот се регулираат со до-
говор во согласност со Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните организации, ако со о-
вој закон не е определено поинаку." 

Член 8 
Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Правилата за осигурување и тарифите на пре-

миите за осигурување определени со овој закон ги 
донесува осигурителниот завод согласно со одред-
бите на Основниот закон за осигурувањето и оси-
гурителните организации." 

Член 9 
Називот на главата II со чл. 8 до 13 се бришат. 
Досегашните глави III до VI стануваат глави И 

до V. 

Го заменува 
Претседателот на 

Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 



СЈ)еда, 8 февруари 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7 - Страна 1дв 

i Член 10 
Во членот 23 ставот 3 се менува и гласи: , 
„Регистрација нд моторно возило, како и про-

должување на регистрацијата, може да се изврши 
дури откако на органот надлежен за регистрирање 
ќе му се поднесе доказ за ^склучениот договор за 
Осигурување во смисла на ставот 1 од овој член." 

Член 11 
Во членот 25 ставот 2 се брише. 

Член 12 
Во членот 29 во ст. 2, 3 и 4 зборовите: , Ј у г о -

словенската заедница на осигурувањето" се замену-
ваат со зборовите: „заводот што спогодбено ќе го 
определат осигурителните заводи". 

Член 13 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 50.000 дииари ќе се казни 

за стопански престап работна организација или 
друго правно лице, ако лицата што е должна да 
ги осигури според одредбите на овој закон, не ги 
осигури најмалку на износите определени со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на него 
или ако не се осигури од одговорност според од-
редбите на овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице." 

Член 14 
Членот 37 се брише. 

Член 15 
Во членот 38 по зборот: ,,закон" се става точка, 

а останатите зборови се бришат. 

Член 16 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

до 31 декември 1967 година задолжителното осигу-
рување на посеви и плодови за време додека се не-
ожниени односно необрани опфаќа само штети од 
ризици од град, пожар и удари на гром. 

Член 17 
Постојните договори" за задолжително осигуру-

вање: на предмети што сочинуваат основни сред-
ства, обртни средства и средства за заедничка пот^-
рошувачка на стопанските организации и другите 
работни организации врз кои се применуваат про-
писите што важат за стопанските организации; на 
градежни објекти, други недвижни предмети, ин-
вентари и моторни возила што ги управуваат др-
ж а в н и органи, установи и организации, како и на 
станбени згради и делови од станбени згради во 
општествена сопственост, престануваат да важат на 
31 декември 1967 година, ако странките не се спо-
годат поинаку. 

Договорите за задолжително осигурување од 
оштетување на моторни возила на организациите и 
органите од ставот 1 на oeoi член престануваат да 
важат во 1967 година со истекот на текуштиот пе-
риод на осигурувањето. 

Член 18 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за задолжително осигурување pi-
MOT и лица. 

Член 19 
Oeoi закон ќе се применува од 1 јануари 1968 

година, освен одредбите на чл. 16 и 17 став 2 кои 
ќ е се применуваат од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " , 

74. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З А К О Н О Т ЗА ЗАДОЛ-
Ж И Т Е Л Н О О П Ф А Ќ А Њ Е НА Р И З И К О Т ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕС ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за задолжително о п ф а -
ќање на ризикот од земјотрес во одделни видови 
осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 26 ј а -
нуари 1967 година. 

П. Р. бр. 532 
28 јануари 1967 година " 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Републиката 
Потпретседател. 

Коча Поповиќ, с. р. 
Претседател 

на - Сојузната скупштина. 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
З А ЗАДОЛЖИТЕЛНО О П Ф А Ќ А Њ Е НА Р И З И К О Т 
ОД ЗЕМЈОТРЕС ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ОСИГУ-

Р У В А Њ Е 

Член 1 1 
Осигурителните заводи што се занимаваат со 

видова осигурување што опфаќаат ризик од пожар 
се должни со тие видови осигурување, освен к а ј о -
сигурувањата на посеви и плодови, да опфатат и 
ризик од земјотрес. 

Член 2 
Во тарифите на премиите за видовите осигуру-

вање од членот 1 на овој закон посебно ќе се опре-
дели дел од премија кој се однесува на осигурува-
њето од ризикот од земјотрес. 

Височината на делот од премијата од ставот 1 
на овој член за сите осигурителни заводи ја опре-
делува, во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии, заводот за реосигурување врз кој се пре-
несуваат средствата, правата и обврските на Југо-
словенската заедница на осигурувањето 

Член 3 
Осигурителните заводи од членот 1 на овој за -

кон се должни наплатената премија за осигурува-
.ње од ризикот од земјотрес да му ја дозначат на 
заводот за реосигурување од членот 2 став 2 на овој 
закон до 20-тиот ден во месецот за изминатиот ме-
сец. 

Од средставата на премијата што ќе ги дозна-
чат осигурителните заводи, заводот за реосигурува-
ње ќе формира посебна резерва за надоместок на 
штета од земјотрес. 

Член 4 
Штетите предизвикани со земјотрес на осигурен 

имот се надоместуваат од средствата на посебната 
резерва од членот 3 став 2 на овој закон. 

Ако средствата од посебната резерва не се до-
волни за покривање на сите штети предизвикани 
со-еден случај на земјотрес, надоместокот на ште-
тата им се намалува на сите осигуреници во сраз-
мера помеѓу вкупниот износ на штетите и вкупни-
от износ на расположивите средства од посебната 
резерва. 

Член 5 
Осигурителните заводи се должни штетите од 

земјотрес веднаш да му ги пријават на заводот за 
реосигурување од членот 2 став 2 на овој закон. 
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Проценување на штетите вршат и височината 
на надоместокот ја утврдуваат заедно осигурител-
ниот завод и заводот за реосигурување. 

Член в 
Одредбите од овој закон, освен членот 1, не се 

применуваат врз осигурување на транспорт, 

Член 7 
Со денот на почетокот на применуваното на 

овој закон престанува да в а ж и Одлуката за ф о р -
мирање посебна резерва на сигурноста за штетите 
од земјотреси („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64). 

Средствата на посебната резерва на сигурноста 
формирани според прописот од ставот 1 на овој член 
се пренесуваат врз заводов за реосигурување опре-
делен со членот 2 став 2 на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува в о" сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
re применува од 1 јануари 1968 година. 

75. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за јавните патишта, што го 
уевои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 26 декември 1966 година. и на 
седницата на Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 
година. 

П. Р. бр. 528 
28 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Републиката, 

Потпретседател, 
Коча Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Основниот закон за јавните патишта („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 27/65) по членот 6 се до-
даваат два нови члена, кој гласат: 

„Член 6а 
Управувањето, одржувањето и реконструкци-

јата на патиштата од I, II и III ред ја вршат прет-
пријатијата за патишта или други организации 
оспособени за таа дејност (во понатамошниот текст: 
претпријатијата за патишта) на начинот и под ус-
ловите определени со закон на републиката. 

Управувањето, одржувањето и реконструкци-
јата на патишта од IV ред го уредуваат општин-
ските собранија во согласност со одредбите на о-
вој закон и законот на -републиката. 

Член 66 
Амортизацијата на јавните патишта се врши 

според посебни прописи. 

Средствата од амортизацијата на јавните п а -
тишта се користат за реконструкција на јавните 
патишта." 

Член 2 
Во членот 35 ставот 1 се менува и гласи: 
„Како реконструкција на јавни патишта се 

подразбираат: проширувањето на коловозници, ис-
правката на кривини, ублажувањето на наклони, 
зајакнувањето или изградбата на подлога на ко -
ловозници, изработката на асфалтна или друга 
слична навлака на коловозник од толчен камен, 
замената на провизорни пропусти и потпорни и 
обложени ѕидови со постојани објекти и помалите 
изместувања на траса на пат на одделни места.44 

Член 3 
Во членот 37 став 1 по зборовите: „локалните 

поправки на коловозот и на објектите на патот," 
се додаваат зборовите: „периодичното обновување 
на истрошените коловознични постилки на патот, 
обновувањето на дотраените провизорни мостови/% 

Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 4 
Во членот 38 ставот 1 се брише. 
Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 1 и 2. 

Член 5 
Во членот 40 став 5 на крајот се додаваат за -

пирка и зборовите: „ако со закон на републиката 
не е определено поинаку44. 

Член 6 
Во членот 47 ставот 5 се брише. 
Досегашниот став 6, ко ј станува став 5, се ме-

нува и гласи: 
„Со пропис на републиката се определува на-

чинот на издавање дозвола за вонреден превоз." 

^ Член 7 
По членот 60 се додава нов член 60а, ко ј гласи: 
„Картите за состојбата и техничката опреме-

ност на јавните патишта за потребите на корис-
ниците на патиштата (ауто-карта) мораат да содр-
ж а т точни податоци за намената на јавниот пат, 
за видот на коловозникот и за друга техничка о -
пременост на јавниот пат, за оддалеченоста поме-
ѓу одделни места и слично. 

Ауто-картите можат да се издаваат само врз 
основа на претходно прибавена согласност од ор-
ганите односно организациите определени со про-
пис на републиката. 

Органот односно организациите од ставот 2 на 
овој член можат да дадат согласност ако ауто-кар-
тата ги содржи сите податоци предвидени во ста-
вот 1 на овој член и ако прикажаната состојба и 
техничката опременост на јавните патишта им од-
говара на податоците со кои органот односно орга-
низациите располагаат врз основа на членот 11 
став 2 од овој закон." 

Член 8 
По членот 61 се додава нова глава IVa со девет 

нови членови кои гласат: 

„IVa. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА 

Член 61а 
Средствата за одржување и реконструкција на 

патиштата се обезбедуваат од: 
1) ^определен износ од малопродавната цена' 

на бензинот и плинското масло; 
2) надоместоци што се плаќаат на друмските 

моторни возила; 
3) надоместоци што се плаќаат на друмските 

запрежни возила; 
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4) такси што се плаќаат за странски друмски 
моторни возила според одредбите од Основниот 
закон за административните такси; 

5) други извори на приходи остварени според 
посебни прописи; 

6) износот што ќ е го определат општествено-
-политичките заедници од приходите што им при-
паѓаат. 

Член 615 
Средствата од членот 01а точка 1 на овој закон 

се состојат од определен износ од малопродавната 
цена на бензинот и плинското масло наплатен на 
територијата на републиката. 

Височината и начинот на уплатувањето на из-
носите од ставот 1 на овој член, како и условите 
под кои се наплатуваат овие износи, ги определу-
ва Сојузниот извршен совет. 

Член 61з 
Износ од малопродавната цена на бензинот и 

плинското масло, и тоа само од количините на тоа 
гориво што ги купуваат на големо од производите-, 
л иге иди од склад на трговско претпријатие на го-
лемо, не плаќаат: 

1) е д и н к и т е и установите на Југословенската 
народна армија; 

2) стопанските и други организации што го у -
потребуваат тоа гориво за погон на шински вози-
ла, пловни објекти и поздухоплови. 

Член 61г 
Височината на надоместоците што се плаќаат 

на друмски моторни возила (член 61 а точка 2) ја о-
пределува Сојузниот извршен совет. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член не се 
плаќа: 

1) на друмски моторни возила на единиците и 
установите на Југословенската народна армија; 

2) на патнички аутомобили и моторцикли на во-
ените инвалиди од војните од членот 70 став 1 од 
Законот за воените инвалиди од војните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/65), на мирновремените во-
ени инвалиди врз кои се применуваат одредбите од 
членот 70 став 1 на Законот за воените инвалиди 
од војните — во смисла на членот 4 од Законот за 
мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/59) и на инвалидите на трудот со 80 
или повеќе проценти телесно оштетување или к а ј 
кои постои телесно оштетување што има за после-
дица неспособност на долните, екстремитети (но-
зете) од 60 или повеќе проценти, ако возилото слу-
жи за нивни личен превоз; 

3) на друмски моторни возила што комунал-
ните стопански организации исклучиво или пре-
тежно ги користат во сообраќајот на градските у -
лици и во патиштата во населби за вршење на сво-
јата комунална дејност (градски сообраќај, градска 
чистота, водовод и канализација, дистрибуција на 
електрична енергија и јавно осветление и слично), 
хако и на противпожарни моторни возила на про-
фесионалните противпожарни единици, противпо-
жарните единици на доброволни противпожарни 
друштва и противпожарна^ единици на работните 
организации што имаат противпожарна служба ор-
ганизирана според прописите за заштитата од но-
жар; 

4) на друмски моторни возила на странски ди-
пломатски и конзуларни претстагвништва, ако е о-
слободувањето од овој надоместок предвидено со 
меѓународната спогодба или ако постои реципро-
цитет. 

Височината на надоместоците што се плаќаат 
на друмски запрежни возила (член 61 а точка 3) се 
определува со пропис н?а републиката. 

Член 61д 
Средствата од членот 61 а точ. 1 до 3 и 5 на 

овој захон остварени на територијата на републи-
ката, се уплатуваат на сметката к а ј Службата на 
општественото книговодство според прописите на 
републиката. 

Средствата од таксите што се плаќаат за стран-
ски друмски моторни возила (член 61а точка 4) се 
расцоредуваат на сметката од ставот 1 на овој член 
во републиките, според вкупната должина на па-
тиштата од I ред на територијата на одделни ре-
публики. 

Член 61ѓ 
Со пропис на републиката може да се определи 

плаќање посебен надоместок за употреба на јавен 
пат или негов дел или на определен објект на ј а -
вен пат (мост, вијадукт или тунел). 

Посебен надоместок може да се воведе. 
1) за употреба на новоизграден пат или дел од 

пат, ако на истиот правец постои пат со современ 
коловозник; 

2) за употреба на мост, вијадухт или тунел из-
граден за скратување траса на постоен пат, ако е 
можен понатамошен непречен сообраќај на постој-
ната подлога траса на тој пат 

Посебниот надоместок од ставот 2 на овој член 
може да се воведе под услов новиот пат или дел 
од пат, мост, вијадук или тунел да е изграден од 
средствата на претпријатието за патишта или од 
средства добиени по пат на заем. 

Со пропис на републиката може да се определи 
приходот од посебниот надоместок од ставот 1 на 
овој член да се уплатува на сметката на средствата 
за патишта, или тој надоместок да го воведуваат, 
наплатуваат и користат претпријатијата за патиш-
та под условите што тие ќе ги пропишат. 

Член 61е 
Надоместокот за вонредна употреба на јавен 

пат го наплатува претпријатието за патишта за 
вонреден превоз (член 47 став 1). 

Во надоместокот за вонредна употреба на ја -
вен пат влегуваат Износите што претпријатието за 
патишта ги наплатува од превозниците на име 
трошоци за преземање посебни мерки на обезбе-
дување при вонредниот превоз (член 47 став 2). 

Височината и начинот на плаќањето на надо-
местокот од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува со 
договор помеѓу претпријатието за патишта и пре-
возникот. 

Член 61 ж 
Со закон на републиката се определува де-

лот од средствата од членот 61 а на овој закон што 
им припаѓаат на општините за одржување и ре-
конструкција на патиштата од IV ред и на улиците 
во градовите и градските населби, како и мерилата 
за распределба на тие средства на општините. 

Член 61з 
Начинот и условите за користење на средства-

та за одржување и реконструкција на патиштата 
од I, И и III ред остварени од изворите утврдени 
со овој закон, се уредуваат со закон на република-
та. Со тој закон се обезбедува: 

1) оние средства да се користат само за одр-
жување и реконструкција на патиштата од I, П 
и III ред; 

2) овие средства да се користа г само за пла-
ќање на извршените работи на означените патиш-
т а . 

3) во донесувањето на програмата на работите 
на означените патишта што се финансираат од 
овие средства и во утврдувањето на мерилата за 
надоместок за предвидените работи и начинот на 
пресметувањето на извршените работи да учеству-
ваат претставници на претпријатијата за патишта, 
на општествено-политичките заедници и на корис-
ниците на јавните патишта, 

Со закон на републиката се уредува и начинот 
за определување на претставниците од точката 3 
на ставот 1 од овој член и начинот на нивната ра-
бота." 

Член 9 
По називот на главата: „VI. Казнени одредби" 

се додава нов член 74а, кој гласи: 
„Со парична казна од 3.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие за 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 февруари 1967 

патишта, ако паричните средства наменети за о-
држување и реконструкција на јавните патишта 
ги користи за други цели (член 61з точ. 1 и 2). 

Со парична казна од 300 до 3 ООО динари ќе се 
казни за дејствието од ставот 1 на овој член 
директорот или друго одговорно лице во претпри-
јатието за патишта." 

Член 10 
Во членот 76 став 1 на крајот на точката 6 точ-

ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 7, која гласи' 

„7) ако ауто-карта издаде без согласност од 
надлежниот орган односно организација (член 
60а).". 

Член 11 
Членот 81 се менува и гласи: 
„Управувањето со сообраќајниците што не се 

сметаат за јавни патишта според одредбите на овој 
закон (улици, земјоделски и селски патишта и сл.), 
се уредува со закон на републиката." 

Член 12 
До донесувањето на соодветните закони на ре-

публиката и до донесувањето на прописите од чле-
нот 616 став 2 и членот 61г став 1 на овој закон, 
Ќе се применуваат прописите што важеле до денот 
hp влегувањето во сила на овој закон, 

Член 13 
Постбјните заедници на претпријатија за па-

тишта ќе престанат со работата најдоцна до 30 
јуни 1967 година. 

Член 14 
Основниот закон за претпријатијата за патиш-

к а („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. '11/65 и 56/65), прес-
танува да важи со денот на влегувањето во сила 
ра соодветниот закон на републиката (член 12). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

76. ч 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 
Се прогласува Законот за Југословенскиот ре-

гистар на бродовите, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 27 ја -
нуари 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 26 јануари 1967 година. 

П. Р. бр. 534 
28 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува 
Претседателот 

на Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
' ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДО-

ВИТЕ 

Член 1 
Југословенскиот регистар на бродовите (во по-

натамошниот текст: Југорегистарот) е установа што 
врши со ОВОЈ закон определени јавни овластува-

ња, утврдување на способноста за пловидба и кла -
сификација на поморските бродови и пловилата за 
внатрешна пловидба. 

Седиштето на Југорегистарот е во Сплит. 
Член 2 

Ју ^регистарот: а 

1) ја утвдува, врз основа на извршениот прег-
лед, способноста за пловидба на југословенските 
поморски бродови и со закон определените пловила 
за внатрешна пловидба, во поглед на нивните 
пловни својства, конструкцијата, уредите и опре-
мата; 

2) ја утврдува сигурноста на уредите за това-
рење и истоварање товари на југословенските помор-
ски бродови и пловила за внатрешна пловидба; 

3) врши баждарење на југословенските помор-
ски бродови и со закон определените пловила за 
внатрешна пловидба; 

4) им ги издава на југословенските поморски 
бродови и пловила за внатрешна пловидба испра-
вите за чие издавање е овластен со закон; 

5) им ја определува класата на југословенските 
и странски поморски бродови и пловила за внатре-
шна пловидба; 

6) ги утврдува техничките услови за типовите 
уреди, машини и опрема што на југословенските 
поморски бродови и пловила за внатрешна пло-
видба служат за одржување на нивната способност 
за пловидба, ако за тие уреди, машини и опрема 
не постојат југословенски стандарди; 

7) ги следи и ги проучува причините на хава-
риите на поморски бродови и пловила за внат-
решна пловидба што се предизвикани со неисправ-
ности или недостатоци во1 конструкцијата на тру-
пот, во погонските постројки или опремата што 
служат за безбедност на пловидбата, заради пред-
лагање и преземање Мерки за нивното спречување; 

8) донесува правила за градба и класификација 
на поморските бродови и пловилата за внатрешна 
пловидба, врз основа на кои Југорегистарот им ја 
определува класата на тие бродови и пловила; 

9) донесува технички правила со кои се обез-
бедува конструктивна и техничка способност за 
пловидба на поморските бродови и пловилата за 
внатрешна пловидба и конструктивна и техничка 
сигурност на нивните уреди, машини и опрема што 
служат за одржување безбедност на пловидбата на 
тие објекти. 

Со техничките правила од точката 9 на ставот 
1 на овоЈ член се определуваат особено: условите 
за цврстина на поморски брод и пловило, за внат-
решна пловидба, на неговите машини, уреди и о-
према; условите за стабилност и непотопливост; 
кадвоѓето; техничките услови што треба да ги ис-
полнуваат на бродот средствата што служат за 
заштита од пожар, спасување, навигација, сигна-
лизација и погон на бродот; техничките својства на-
материјалите од кои се изградува трупот на бро-
дот или одделни негови делови, како и деловите 
од уредите, машините и опремата што служат за 
одржување сигурност на пловидбата на поморски 
брод или пловило за внатрешна пловидба и сигур-
ност на тие уреди; техничката документација врз 
основа на која се врши надзор над изградбата на 
псморски брод или пловило за внатрешна пловид-
ба. 

Покрај работите од ставот 1 на овој член, Ј у -
горегистарот врши работи од својата дејност и на 
други објекти и уреди ако е вршењето на тие ра-
боти предвидено со неговиот статут. 

Член 3 
Работите од членот 2 став 1 точ. 1 до 5 на овој 

закон Југорегистарот ги врши на барање на ко-
рисникот на услугите, а работите од членот 2 став 
1 точ. 1 и 2 — и по барање на органот на надлеж-
ната инспекција. 

Член 4 
Југорегистарот може да им ги врши работите 

од членот 2 став I тон. 1 до 3 на овој закон и на 
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странски поморски бродови и "пловила за внатреш-
на пловидба и за извршените работи да им изда-
ва исправи за чие издавање е овластен од надлеж-
ната странска организација или орган. 

Работите од членот 2 -став 1 точка 5 на овој 
закон Југорегистарот може да им ги врши на стран-
ски бродови и пловила за внатрешна пловидба пбд 
услов за вршење тие работи на тие бродови и 
пловила да е регистриран во смисла на Законот зз 
прометот на стоки и услуги со странство. 

Член 3 
Југорегистарот може да им довери на соодвет-

ните организации во странство да ги извршат за 
него работите од членот 2 став 1 точ. 1 до 4 на 
овој закон на југословенски поморски бродови и 
пловила за внатрешна пловидба додека се наоѓаат 
во странство. 

Член в 
Со Југорегистарот управуваат членовите на 

работната заедница непосредно, преку советот, у -
иравниот одбор и директорот. 

Југорегистарот има стручен совет ч 

Член 7 
Работите на Југорегис^арот определени со овој 

закон (член 8) се работи од посебен општествен 
интерес. 

Кога одлучуваат за работите на Југорегистарот 
од посебен општествен интерес, во работата на Со-
ветот на Југорегистарот, покрај членовите што ги 
избира работната заедница од својата средина, уче-
ствуваат како претставници на општествената за-
едница - претставници од: Сојузната стопанска 
комора, сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на сообраќајот и врските, Југословенската 
заедница на осигурувањето, Здружението на по-
морското бродарство на Југославија, Деловното 
здружение на поморската бродоградбЅа и Здруже-
нието на југословенските железарници (совет во 
поширок состав). 

Сојузната стопанска комора делегира во сове-
тот на Југорегистарот двајца претставници, а со-
јузниот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и врските и другите организации 
од ставот 1 на овој член - по еден претставник. 
На секој претставник му се определува заменик. 

Член 8 
Работи на Југорегистарот од посебен општес-

твен интерес се: донесувањето на статутот, освен 
делот за организацијата На работата, за распредел-
бата на доходот и за работните односи; донесува-
њето на програмата на развојот во работите што 
Југорегистарот ги врши врз основа на јавните ов-
ластувања; донесувањето тарифа на надоместоците 
за услугите во работите што Југорегистарот ги вр-
ши врз основа на јавните овластувања; донесува-
њето на акт за службена тајна; донесувањето по 
предлог од стручниот совет на правилата Ч)д чле-
нот 2 став 1 точ. 8 и 9 на овој закон; склучувањето 
договори за соработка на Ју ̂ регистарот ср стран-
ски организации во работите што Југорегистарот 
ги врши врз основа на јавните овластувања; опре-
делувањето на стручната спрема и другите услови 
што мораат да ги исполнуваат работниците што ги 
вршат работите што Југорегистарот ги врши врз 
основа на јавните овластувања; именувањето на 
членовите на конкурсната комисија за разгледување 
предлози за именување и разрешување директорот 
на Југорегистарот; именувањето и разрешувањето 
на директорот и замених-директорот на Југоре-
гистарот. 

Член 9 
Стручниот совет на Југорегистарот има 41 член. 
Стручниот совет го сочинуваат членови што 

од редот на стручњаците ги делегираат, и тоа: Со-
јузната стопанска комора — 9 лица, од кои 4 лица 
од гранката речен сообраќај, 2 лица од гранката 
речна бродоградба, 1 лице од гранката моторна ин-

дустрија, 1 лице од гранката електроиндустрија и 
1 лице од гранката метална индустрија; сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на сообра-
ќајот и врските — 1 лице; Југословенската заед-
ница на осигурувањето - 1 лице; Здружението на 
поморското бродарство на Југославија - 9 лица; 
Деловното здружение на поморската бродоградба 
- 10 лица; Здружението на југословенските ж е -
лезарници — 1 лице и 10 членови што ги делегира 
односно ги именува советот на Југорегистарот од 
редот на своите стручњаци односно стручњаци од 
други работни организации. 

Начинот на одлучувањето на стручниот совет 
се определува со статутот на Југорегистарот 

Член 10 
Стручниот совет на Југорегистарот предлага 

правила за градбата и класификацијата на по-
морските бродови и пловилата за внатрешна пло-
видба и технички правила со кои се обезбедува 
конструктивна и техничка способност за пловидба 
на поморските бродови и пловилата за внатреш-
на пловидба, кахо и конструктивна и техничка си-
гурност на употреба на нивните уреди, машини и 
спрема што служат за одржување безбедноста на 
пловилата на тие објекти (член 2 став 1 точ. 8 и 9) 
и им дава, согласно со статутот, на органите на 
управувањето на Југорегистарот мислење за 
стручните прашања од делокругот на Југорегиста-
рот. 

Ако советот на Југорегистарот не ги прифати 
предлог-правилата од ставот 1 на овој член дол-
жен е предложените правила со свое мислење да 
му ги врати на стручниот совет на повторно паз-
гледување. 

Член И 
Статутот на Југорегистарот, пред конечното ус-

војување, п се доставува на разгледување на Со-
јузната скупштина. 

Член 12 
Надзор над законитоста на работата на Југо-

регистарот врши сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на сообраќајот и врските. 

Член 13 
Стручниот совет на Југорегистарот мора.да се 

формира во рок од три месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

До формирањето на стручниот совет предвиден 
со овој закон работите на стручниот совет ќе ги 
врши постојниот стручен совет на Југорегистарот. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила овој закон 

престануваат да важат: Уредбата за оснивање Ј у -
гословенски регистер на бродовите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/49, 26/51 и 16/55, Уредбата за Ј у -
гословенскиот регистар на бродовите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/62), чл. 11 и 29 од Законот за 
исправите и книгите на поморските бродови и на 
пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/64), членот 17 став 2 од Основни-
от закон за службата за безбедност на пловидбата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64), членот 6 став 
2 од Законот за техничките мери („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65) доколку се однесува на доне-
сување на техничките правила од членот 2 став 1 
точка 9 од овој закон и чл. 3 до 6 и членот 11 став 
2 од Законот за усогласување со Уставот на пропи-
сите за установите што ги основале сојузни органи 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) доколку се 
однесуваат на Југорегистарот. I 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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77. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издаван 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОТ-

ПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за заверување на потписи, ракописи и преписи, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
27 јануари 1967 година. 

П. Р. бр. 539 
28 јануари 1967 година 

Белград 
Го запенува 

Претседателот на 
Републиката 
Цоптретсед ател, 

Кенка ПошшкК. с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина. 
Едвард Кардељ, с. о. 

З А К О Н 
4 ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВА-

ЊЕ НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ 

Член 1 
Во Законот за заверување на потписи, ракописи 

и преписи (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/47 и 
50/49 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) по чле-
нот 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 

„Заверување на исправите што се наменети за 
употреба во државите што се членки на Хашката 
конвенција за укинување на потребата од легали-
зација на странски јавни исправи („Службен лист 
на ФНРЈ" — Додаток: Меѓународни договори и дру-
ги спогодби, бр. 10/62) врши општинскиот суд ОДНО-
СНО републичкиот орган на управата надлежен за 
работите ца правосудството. 

Општинскиот суд ги заверува само исправите 
што се издадени од органите и организациите што 
имаат седишта на подрачјето на- тој суд, а репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите на 
правосудството ги заверува исправите издадени од 
органите П организациите што имаат седиште на 
подрачјето на кој и да е општински суд на тери-
торијата на републиката." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

78. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 јануари 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот србор од 26 јануари 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ 
НА ПОСТРАДАНИТЕ ОД ПОПЛАВИ ВО ИТАЛИЈА 

1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата што се формирани според членот 24 од 
Законот за насочување користењето на средствата 
на работните организации и општествените фондови 

во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/69, 
26/66 и 29/66), се пренесува во сојузниот буџет из-
носот од 1,000.000 динари за давање на Италија по-
мош во стоки за постраданите од поплави. 

2. Сојузниот извршен совет ќе го определи ор-
ганот што ќе ги изврши работите околу набавката 
и испораката на стоките до Италија. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 741 
29 јануари 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина. 
Едвард Кардељ с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собори 

Осман Карабеговиќ, с. р. В Ш ш Миниќ, с. р. 

7Ѕ. 

Врз основа на членот 178 став 9 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 11 од Законот за надоместоците на 
личните доходи и за трошоците на сојузните пра-
теници и функционери, Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 јануари 1967 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРА-

ТЕНИЧКА ФУНКЦИЈА 

1. На сојузен пратеник му припаѓа надоместок 
на трошоците за вршење на пратеничка функција 
(патни трошоци, трошоци за преписка и други тро-
шоци во врска со неговата работа во изборната еди-
ница) во месечен паушален износ од 500 ди-
нари. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 744 
28 јануари 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот собор. 
Милош Миниќ, с. р. 

go. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 27 јануари 1967 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 27 јануари 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ПОДГО-
ТОВКИ И УЧЕСТВУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СПОРТИСТИ НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ 

ВО 1968 ГОДИНА ВО ГРЕНОБЛ И МЕКСИКО 

1. На име учество на федерацијата во оствару-
вањето на програмата на завршните подготовки и 
учествувањето на југословенските спортисти на 0 -
лимлиските игри во 1968 година во Гренобл (Фран-

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, с. р. 
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ција) и Мексико, ќе се потрошат до 1968 година од 
средствата на федерацијата 2,600.000 динари. 

2. За потребите од точката 1 на оваа одлука ќе 
се обезбедат во сојузниот буџет: 

Динари 
1) за 1967 година — - - — — 1,350.000 
2) за 1968 година - - - - - 1,250.000 
3. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе му 

се ставаат на располагање на Југословенскиот о -
лимписки комитет во согласност со распоредот од 
точката 2 на оваа одлука, а ќе се користат според 
програмата на Југословенскиот олимписки комитет^ 

4. За остварување на програмата на подготов-
ките и учествувањето на југословенските спортисти 
на Олимписките игри во 1968 година ќе се обезбедат 
од девизите за потребите на федерацијата, и тоа: 

САД долари 
1) за 1967 година — во височина од 30.500 
2) за 1968 година — во височина од 100.000 
0. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

АС бр. 7431 
28 јануари 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
ВДмрд Кардељ, с. р 

Претседател 
Организационо-политичкиот Претседател 

собор, на Сојузниот собор, 
Крста Шшпода, с. р Н и ш М и а ! , с. р. 

81. 
Врз основа на членот 179 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузната скупштина, на седницата на Стопан-
скиот собор од 26 јануари 1967 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОНАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ НА ЗДРУЖУ-

ВАЊЕТО И ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Стопанскиот собор н4 Сојузната скупштина, на 
својата седница од 17 јуни 1966 година со учество 
на Управниот одбор на Сојузната стопанска комора 
и Претседателството на Централниот одбор на син-
дикатите на работниците на индустријата и рудар-
ството на Југославија, ги разгледуваше проблемите 
на интеграцијата во стопанството. 

Врз основа на претходно подготвените матери-
јали и дискусијата на споменатата седница, Стопан-
скиот собор на Сојузната скупштина констатира: 

1. Развојот на интеграцијата претставува соста-
вен дел од процесот на модернизацијата на стопа-
нисувањето и неопходна претпоставка за оствару-
вање на побрз пораст на производните сили, за на-
малување на производствените трошоци, за зголе-
мување на гфодуктивноста на трудот и животниот 
стандард на работните луѓе, како и за понатамошен 
развој на социјалистичките општествени односи за-
сноваш! врз самоуправување. 

Современиот развој на науката и техниката во 
светот, и се пошироката примена на нивните резул-
тати во стопанството, следен е истовремено со рас-
тежната концентрација на производните средства, 
со масовно и специјализирано производство. Врз таа 
основа се повеќе се развиваат разни форми на про-
изводствена, деловно-техничка и финансиска, сора-
ботка, се врши здружување на средства, кадровски 
и научноистражувачки потенцијали, поделба на тру-
дот и специјализација на производството. Ваквата 
ориентација, како израз на современите техничко-
-технолошќи и економски потреби и како еден од 

неопходните услови за што поуспешно вклучување 
so меѓународното стопанство, бара и од нашето сто-
панство и тоа по пат на здружување на средства, 
специјализација, поделба на трудот и големосериско 
производство сб повеќе да се оспособува за оствару-
вање на современите светски економскр-технички 
стандарди. 

2. Досегашниот развој на нашето стопанство и 
ошптествено-економските односи беше следен со 
разновидни форми на здружување и деловна сора-
ботка помеѓу работни организации. Се создадоа и 
постојано се развиваат цела низа деловни здруже-
нија и здружени претпријатија и доаѓаат до израз 
разновидни настојувања во стопанството за воспо-
ставање потрајни форми на кооперација врз база 
на специјализација и поделба на трудот. Со тоа се 
поттикнува интензификацијата на стопанисува-
њето и се придонесува за постојан подем на нашето 
стопанство и негово пошироко поврзување со свет-
скиот пазар. 

Овие процеси особено се поттикнати со мерките 
на стопанската реформа, како и со донесените ре-
шенија од областа на стопанскиот систем и со сред-
норочниот план на развојот на Југославије. 

3. Остварувањето на основните цели за стопан-
ската реформа, а особено интензификациј ата на 
производството врз база на зголемување продуктив-
носта на трудот, урамнотежување^ на сите видови 
потрошувачка и платен биланс, претставуваат суш-
тествени материјални претпоставки за потрајна сто-
панска стабилност а со тоа и за поуспешен развој 
на стопанската. интеграција. Од друга страна, разво-
јот на интеграционите процеси претставува и сам, 
исто така, значаен фактор за стабилизација на сто-
панството. Во тоа и доаѓа до израз меѓусебната по-
врзаност и условеност на интеграционите и општо-
стопанските движења, па поради тоа процесот на 
интеграцијата во стопанството треба да се третира 
во склопот и меѓусебната зависност со целото дви-
жење на нашето стопанство и општество. 

4. Меѓутоа, и покрај значајните достигања, ос-
тварените интеграциони движења во стопанството 
сѓ уште го немаат оној обем и не даваат такви ре-
зултати што од гледаата точка на целите и потре-
бите на нашиот стопански развој во целина, би зна-
челе порешавачки чекор во интензификациј ата на 
стопанисувањето. 

На патот на побрзиот развој на интеграцијата 
се пројавуваат, имено, следните пречки и слабости, 
како: 

— сѓ уште е доста изразена автархичноста на 
производството, од која стопанските организации 
бавно се ослободуваат; исто така бавно се усвојуваат 
и применуваат современи форми на организација 
на работата и методи на работењето; " 

— зголемување на продуктивноста најчесто се 
бара во користење резерви на работна сила, а не и 
во пополно користење на капацитетите врз база на 
поделба на трудот, со воведување на современата 
техника и технологија и по пат на нова ориентација 
во производството; 

— недоволно се респектираат економските ме-
рила и економските интереси на работните луѓе и 
бавно се надминуваат тесните локални гледања при 
засновањето на долгорочната соработка и при соз-
давањето на интеграциони групации, поради што 
сѓ уште има појави на одлучување за интеграција 
мимо работните луѓе во работните организации; 

— тешкотиите се јавуваат и поради претходно 
нерасчистени општествено-економски односи по-
меѓу работните организации, нивната улога и по-
ложба во интегрираните организации и во деловна-
та соработка; 

— врз развојот на интеграцијата неповолно се 
одразува и тоа што бжкарско-кредиткиот механи-
зам не дејствува уште доволно ефикасно, а ниту 

^,други организации што служат на стопанството у ш -
те не ја приспособиле својата активност кон бара-
њето на интензификацијата на стопанисувањето. 

Покрај тоа, новиот стопански систем, кој се на-
оѓа во фаза на воведување и доградување, уште на 
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дејствува доволно врз сите текови на стопанскиот 
живот, а некои прашања во стопанскиот систем не 
се адекватно решени "или не се на соодветен начин 
законски регулирани и спроведени. Така, на пример, 
согласно со основните поставки на стопанскиот сис-
тем и со принципите на стопанската реформа, не се 
законски регулирани прашањата за формирање на 
вкупниот приход и доход на работните организации, 
на заедничките вложувања на средства во други 
работни организации, на односите помеѓу интегри-
раните работни организации и единицата на произ-
вадсгвено-финансиска соработка со странски пар-
тнери инт. Заправо поради тоа што овие прашања 
не се законски регулирани и што другите претпо-
ставка и усвоени ставови не се доследно спроведе-
ни, доаѓаше до извесни појави, кои или беа во спро-
тивност со усвоените ставови на самоуправните пра-
ва на работните луѓе или одделни работни организа-
ции поведувајќи се со своите краткорочни сметки и 
моментални погодности ги слабеа и забавуваа инте-
грационите процеси, или, пак, извесни фактори над-
вор од стопанството, влијаеја врз присилни фузии 
кршејќи ги основните самоуправни интереси на ра-
ботните колективи. Поради тоа не се создадени и 
развиени во потполност такви услови на стопанису-
вањето, кои со силата на економската нужда што 
посилно би влијаеле врз работните организации во 
стопанството кон интензификација на стопанису-
вањето 

Измените во прописите и мерките што стапија 
feso сила во почетокот на оваа година, како што се 
спроведување на прописите за Ревалоризација на 
средствата на работните организации, новиот деви-
зен режим, новиот кредитен си-стем и др. ќе при-
донесат економските законитости во работењето на 
работните организации да дојдат повеќе до израз. 
Тоа уште повеќе ќе влијае работните организации 
во стопанството да се ориентират кон целосно ко-
ристење на капацитетите по пат на поефикасна ме-
ѓусебна соработка и поделба на трудот. 

Тргнувајќи од овие констатации, како и од ф а к -
тот дека развојот на здружувањето и соработката 
во стопанството може да се одвива само со л непо-
средно учество и одлучување на работните луѓе, ка -
ко во фазата на оцената на потребите, така и во 
фазите на подготовките, изборот на формите и ре-
ализацијата на интеграционите потфати и разни 
Други ф!орми на производственоделовна и финанси-
ска соработка. Стопанскиот собор на Сојузната скуп-
штина ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 
1. Со оглед на тоа дека стабилноста во стопан-

ството претставува еден од суштествените предус- . 
лови за поуспешно развивање на интеграционите 
процеси, потребно е сите општествени и стопанска 
фактори со својата активност што подоел едно да ги 
спроведуваат мерките на стопанската реформа и це-
лите на среднорочниот план. Во тој поглед особено 
значење имаат, пред се, мерките за усогласување на 
сите видови потрошувачка со материјалните мож-
ности, како и за ненарушување на односите во рас-
пределбата што се поставени со реформата и сред-
норочниот план, та за урамнотежување^ на плат-
ниот биланс со странство. 

2. Системот на формирањето на цените и нивна-
та контрола каков е денес во примена, недоволно 
ги стимулира работните организации кон интензи-
фикација на стопанисувањето и внесува елементи 
што не се засновани врз економски мерила и усло-
ви. Тоа го намалува нивниот интерес за пошироко 
меѓусебно поврзување врз база на специјализација 
и поделба на трудот и претставува пречка за поус-
пешно одвивање на интеграционите процеси во це-
лина. Во согласност со остварениот степен на ста-
билноста во стопанството и со неговиот развој, тре-
ба постепено да се либерализира постојниот режими 
на цените и да се овозможи посилно дејство на па-
зарот 

Меѓутоа, за средување на односите во областа 
на пазарот и цените потребно е и работните органи-

зации сами да придонесат за тоа, по пат на разви-
вање на меѓусебна потрајна деловна -соработка и 
здружување, низ стопанските комори, здруженијата 
и други асоцијации што стопанството само ги орга-
низира. Тоа е исто така еден од значајните услови 
за одвивање на процесот на либерализацијата на 
цените и за спроведување на принципот на распре-
делбата според трудот. 

Покрај тоа, потребно е што побргу да се заврши 
работата на разработката на системот за формира-
ње и општествената контрола на цените, а врз база 
на веќе усвоените принципи, со тоа надлежните ор-
гани да и предложат соодветни законски прописи 
на Сојузната скупштина заради нивното донесу-
вање 

3. За да се развива што поуспешно нашето сто-
панство на современите основи и понатаму да се 
развиваат интеграционите процеси, потребно е да се 
создадат што пошироки ,услови за функционирање 
на паричниот пазар и послободио движење на оп-
штествените средства. Заради тоа е потребно во, по-
стојниот систем да се вградат соодветни решенија 
што би овозможиле послободно дживење на аку-
мулацијата и послободен, пазар на паричните сред-
ства и би ги отстраниле етатистичките методи за 
собирање средства во областа на проширената ре-

продукција (задолжителни орочувања и др.). Тоа 
истовремено би претставувало и основа за концен-
трација на средства врз база на економските стиму-
ланси и мерила. При регулирањето на овие праша-
ња треба да се најдат такви решенија што би ги с и -
мулирале заедничките вложувања на работните ор-
ганизации и би го обезбедиле нивното понепосредно 
меѓусебно влијание врз основа на вложените сред-
ства. 

Во работата на усовршување на "стопанскиот си-
стем, посебно внимание треба да им се обрне на про-
писите што го регулираат здружувањето и делов-
ната соработка во стопанството. При тоа, треба да 
се има предвид дека за успехот на интеграциониот 
потфат не е суштествена толку неговата формо, 
колку неговата економска суштина и цел. Смислата 
на прописите што го регулираат здружувањето и 
соработката во стопанството, поради тоа треба, пред 
се, да се состои во регулирање на апштествено-ехо-
номските односи на работните организации што се 
здружуваат или меѓусебно соработуваат. Со пропи-
сите треба да се создаде општествено-економска и 
правна основа за развивање на најразновидни фор-
ми на производствено-деловна соработка и здружу-
вање врз база на договор на' самите работни орга-
низации односно нивните колективи. Обемот и по-
единостите на меѓусебните односи треба да се утвр-
дуваат со нивни договори, со тоа на работните ор-
ганизации да им се обезбеди сигурност за вложеа 
ните средства во друга организација, тие да не мо-
жат Да се отуѓат од нив, туку да останат како дел 
на нивната сопствена производствена основа и про-
ширена репродукција. 

Меѓутоа, потребно е истовремено и работните 
организации, врз основа на меѓусебни спогодби, во 
уште поголема мера самите да изнаоѓаат такви ре-
шенија во согласност со самоуправните права на 
работните луѓе и нивните материјални интереси. Со 
тоа работните организации низ практика ќе дадат 
значаен прилог за потрајно и поцелосно законско 
регулирање на овие прашања. 

4. Заради создавање на подобри услови за по-
успешен развој на интеграционите процеси, а осо-
бено со цел за побрзо и поинтензивно вклопување 
на нашето стопанство во меѓународната поделба на 
трудот треба, согласно со насоките од среднороч-
ниот план, во системот да се решат и со прописи да 
се разработат можностите и условите за поцелосна 
економско-производствена соработка на нашите сто-
пански организации со странски партнери. 

5. Потребно е да се забрза работата на приго-
твување прописи со кои се регулира системот за 
формирање и распределба на вкупниот приход и 
доход и на книговодствата на работните организа-
ции. За таа цел, надлежните органи како. и телата 
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на Сојузната скупштина треба да ја завршат рабо-
тата на обработката на овие прашања, за да може 
Сојузната скупштина што побргу да донесе соод-
ветни прописи. Тоа е неопходна материјална и оп-
штествена претпоставка за успешно и стабилно раз-
вивање на сите форми на интеграција и за оствару-
вање на принципот на распределбата според тру-
дот. 

' 6.. Сегашната состојба во поглед извршувањето 
на договорните односи, особено во областа на инте-
грацијата и трајната меѓусебна соработка, не може 
да се смета задоволителна. Не се ретки случаите 
работните организации да не ги извршуваат дого-
ворните обврски, поведувајќи се со моментни и 
конјуиктурни околности и интереси. Работните орга-
низации треба доследно да ги извршуваат склуче-
ните договори. За такво меѓусебно третирање на 
склучените договори и други форми на спогодува-
ње треба да се ангажираат како самите работни 
организации, така и коморите, како и надлежните 
органи што решаваат за спорови-од договори. 

Покрај тоа, потребно е да се забрза и работата 
на подготвување на прописите од оваа област, вклу-
чувајќи ги и прописите што ќе овозможат по-
широка примена на надоместокот на штета наста-
ната поради неизвршување на обврските на делов-
ниот партнер, Со огледува тоа дека ова бара пообем-
иа законодавна подготовка, на-длежните органи тре-
ба што поитно да предложат најосновни прописи 
од оваа област кои би придонесле за поголема ста-
билноста договорните обврски. Во рамките на под-
готовките на овие прописи, треба да се анализираат 
и последиците врз договорните обврски што наста-
нуваат поради разни промени во прописите и од-
делни акти што ги вршат соодветните органи. 

7. Развојот на стоковниот промет заостанува де-
неска зад нашиот општ развој што од своја страна 
се јавува како пречка на интеграционите процеси 
и интензификацијата на стопанисувањето. Имено, 
во практика постојат бројни и значајни елементи 
што го спречуваат полното остварување на слобо-
ден промет на стоки. Во tof правец дејствуваат 
многуте помалку или шѕовеќе затворени пазари. По-
крај тоа, организацијата на трговијата е застарена 
и не им одговара на современите потреби на нашето 
стопанство. Поради тоа е потребно решително да се 
поддржи ориентацијата кон развивање на пазарна-
в а на нашето стопанство и з а таа цел да се при-
стапи кон проучување и решавање на актуелните 
проблеми од организацијата и функционирањето на 
стоковниот промет. 

8. Банкарско-кредитните организации бавно се 
приспособуваат кон интенциите на реформата. Во 
водењето на својата деловна политика, банките би 
требало во посилна мера и на подолгорочна основа 
да се поврзуваат со интегрираните работни органи-
зации и да го поттикнуваат и помагаат развивањето 
на меѓусебната соработка на работните организации 
со цел за здружување средства и нивно ангажира-
ње за оние цели со кои се обезбедуваат најрацио-
нални вложувања. Работните организации, кои спо-
ред постојните прописи управуваат со банките, тре-
ба да се ангажираат на таква ориентација на бан-
ка рско-кредитните организации. И самите банки 
треба да го наоѓаат својот сопствен интерес во тоа 
своите средства да ги насочат на такви крупни ин-
теграциони организации, што се способни да обез-
бедат стабилно и рентабилно работење, па според 
тоа и сигурен пласман на банкарските средства. 

Развивањето на 'одделни крупни интеграциони 
форми ќе бара истовремено нивно поврзување со 
посилни и способни банкарски организации, што 
имаат посилен кредитен потенцијал и развиени де-
ловни врски со други банкарски организации во 
земјата и во странство. Затоа, развојот на интегра-
ционите процеси треба да биде следен со соодветни 
форми на меѓу банка река соработка, која би овоз-
можила заедничка акција на банките во кредити-
рањето на интеграциони групации, како и разви-
вањето на такви банкарски организации кои, врз 
база на поврзување и обединување на средствата, 

би биле способни со што повеќе успех да ги вршат 
своите кредитни и други банкарски работи. 

9. Бидејќи во почетокот на оваа година влезе 
во сила новиот девизен и надворешнотрговски ре-
жлм, кој смета со меѓусебно поврзување на работни 
организации, потребно е понатаму да се развива и 
унапредува методот на договарање, како форма на 
самоорганизирање на стопанството. Договарањето 
по групации за распределба на девизните средства 
треба да се прошири и врз други значајни прашања 
во врска со производството, пласманот, регионално-
то насочувања на извозот и сл. Со ваквото проши-
рување на содржината на договорите, што веќе во 
практика се спроведува, се внесува нов квалитет во 
односите на работните организации и се поттикнува 
интеграцијата. Затоа на овие договори треба да им 
се обрне полно внимание за да се прошират тие врз 
сите прашања од значење и економски интерес за 
работните организации. 

10. Со оглед на тоа дека стопанските комори 
претставуваат една од специфичните форми на ин-
теграција на стопанството, потребно е во нивната 
работа и развој да се обезбедува што понепосред-
но влијание на работните организации врз решава-
њето на проблемите значајни за унапредувањето на 
стопанисувањето. Коморите треба да се развиваат 
во такви организации, што ќ е бидат способни брзо 
и понепосредно д а реагираат на разни проблеми и 
тенденции во стопанството, по пат на засилување на 
соработката и п р о п а ѓ а њ е заеднички решенија за 
проблемите што настануваат во развојот на стопан-
ството, производните дејности и групации. Тие би 
требало со свои стручни анализи да им овозможат 
на работните организации што посестрано да ги 
разгледаат одделните проблеми и така да им помог-
нат ири донесувањето на конкретни одлуки. 

И се препорачува на Сојузната стопан-ска ко-
мора да ги разгледува во рамките на својата деј-
ност актуелните проблеми на интеграцијата, и од 
своја страна да ј а развива активноста и да презема 
мерки се цел Да се поттикнат или поддржат иници-
јативите на работните организации за нивното де-
ловно и производствено здружување и соработка. 
Во рамките на оваа активност, Сојузната стопанска 
комора би требало да развива иницијатива к а ј сво-
ите членови и нивните асоцијации за разработка 
на перспективни програми за развој на одделни сто-
пански гранки и групации на поширока основа, во 
согласност со нашиот систем за планирање и Осно-
вите на среднорочниот општествен план на Југосла-
вија. Овие програми трева детално и сестрано да 
ги разработат правците и можностите за разво ј на 
одделни гранки и групации, за да можат како так-
ви да станат и една од основите за развој на здру-
жувањето и соработката. 

Им се препорачува исто така на коморите, како 
и на други асоцијации на работни организации, да 
ја поттикнуваат научно-истражувачката работа и 
примената на резултатите од таа работа во произ-
водството. Истовремено им се препорачува на комо-
рите и нивните совети да развијат поширока актив-
ност и да преземат соодветни мерки за поттикнува-
ње на стопанските организации за издвојување по-
требни средства за развој на научните истражувања 
и сопствените развојни служби. 

11. Развивањето на техничката соработка, која 
се повеќе го наоѓа своето место во нашето стопан-
ство и чии носители се самите работни организации, 
треба да се одвива и по пат на разни форми на 
здружување. Во тие рамки, таа ја добива својата 
поширока економска основа. Досегашните искуства 
укажуваат на мошне позитивните резултати што 
врз основа на ваква соработка можат да се постиг-
нат, та поради тоа е потребно понатаму да се пот-
тикнува и развива со соодветни мерки техничката 
соработка на стопанските организации со соодвет-
ните организации во земјата и во странство со цел, 
да се разменуваат меѓусебно најновите технички и 
производствени искуства и тие да се внесуваат во 
стопанството. 
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Посебно треба да се развива интересот за тех-
ничката соработка на напред изнесените основи со 
стопанските организации, на кои тоа им е потребно, 
на стопански недоволно развиените подрачја. Фон-
дот за развој на недоволно развиените подрачја 
треба на тоа прашање да му обрне посебно внима-
ние. 

12. Со оглед на важноста и сложеноста на про-
цесот на интеграцијата во стопанството, потребно е 
постојано да се следи и проучува нејзиниот развој 
и искуства со цел за систематско преземање мерки 
за нејзиното што поуспешно одвивање. За таа цел 
е потребно научните установи, коморите, банките, 
надлежните органи на управата и др. постојано да 
ги следат и проучуваат движењата и формите на 
интеграцијата, како и примената на одделни мерки 
на стопанската политика и да предлагаат мерки за 
отстранување на евентуални тешкотии и пречки за 
пополн развој на интеграцијата. 

Работните организации, стопанските комори и 
други асоцијации на производители треба да ги 
известуваат и сојузните органи за пречките во про-
писите што ги отежнуваат интеграционите процеси. 
Истовремено, тие треба да вложуваат и сопствени 
напори и да обезбедуваат поширока и потрајна де-
ловна соработка и да изнаоѓаат, такви интеграциони 
форми, што се во согласност со интересите на ра-
ботните луѓе и со начелата на самоуправувањето. 

Со цел да се следи развојот на интеграционите 
процеси, особено поделбата и специјализацијата на 
трудот, организационите форми во кои оваа по-
делба и специјализација се одвива, како и формите 
и резултатите на кооперацијата со странски парт-
нери, потребно е со програмата на статистичките 
истражувања да се опфатат и овие движења. За 
таа цел, надлежните статистички органи треба по 
предвидената постапка да ги утврдат потребните 
елементи за следење на овие процеси, да разрабо-
тат соодветна методологија и да ја усогласат деј -
носта на другите органи во оваа област. 
4 13. Интензификаиијата на стопанисувањето врз 

база на меѓусебна соработка и здружување на ра-
ботните организации во стопанството, претпоставу-
ва што повисоко ниво на стручноста во решавањето 
на проблемите што се јавуваат на патот на прона-
оѓањето на оптимални решенија на правците на 
развојот, на поделбата на трудот и формите на ин-
теграцијата, како и на унапредувањето на проце-
сите на производството и организацијата на рабо-
тата. 

Во сегашниве услови, од стручното ниво на ра-
ботните луѓе, посебно од нивната техничка и еко-
номска готовност во примена на современите до-
стигања во производниот процес, зависи непосредно 
и успехот во модернизацијата на производството, 
организацијата на трудот и на работењето, -во здру-
жувањето и деловната соработка. Поради тоа во 
наредниот период е нужно работните организации 
во стопанството да пристапат кон подобрување на 
своите стручни служби, да и обрнат поголемо вни-
мание на квалификационата структура на зашиле-
ните, како и на мерките за постојано стручно уео-
влшување на работните луѓе и за поголемо ангажи-
рање на стпучната работна сила. Важните задачи 
и одговооноста во пронаоѓањето на најадекватен ре-
шенија за развој на работните организации и во 
развојот на интеграционите процеси, лежат 'посебно 
на високоегручните кадри во стопанството. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 752 

28 јануари 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната ск.упштина. 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател 

на Стопанскиот собор, 
Осман Харабеговиќ, с. р. 

82. 

Врз основа на членот 16 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА ПА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА 
1. Средствата за унапредување на земјоделството 

и шумарството предвидени во разделот 16 позици-
ја 97, распореди а група 14—2 на сојузниот буџет 
за 1967 година, можат до износот од 5,880.000 ди-
нари да се користат за намените од Програмата 
за употреба на средствата за унапредување на 
земјоделството и шумарството предвидени во со-
јузниот буџет за 1967 година (во понатамошниот 
текст: Програмата), која е составен дел од оваа 
одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука по 
позицијата 1 до 3 на Програмата можат да се ко-
ристат само за работите за кои ќе биде обезбедеро 
учество од страна на корисниците на средствата 
од износите предвидени во Програмата. 

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

Р. п. бр. 5 
30 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

83. 

Врз основа на членот 16 став 1 од Законот :;а 
сојузниот буџет за 1967 година („Службен ли-ст на 
СФРЈ", бр. 52/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО. 
TO ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 

' 1967 ГОДИНА 
1. Средствата за унапредување на водостопан-

ството, предвидени во разделот 16 позиција 96 ра-
споредат група 14—2 на сојузниот буџет за 1967 
година, можат до износот од 3,360.000 динари да 
се користат за намените од Програмата за употре-
ба на средствата за водостопанство предвидени во 
сојузниот буџет за 1967 година (во понатамошниот 
текст: Програмата), која е составен дел на оваа 
одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по 
позицијата 1 од Програмата можат да се користат 
само за работите за кои е обезбедено учество на 
заинтересираните републики во височина од ICO9 а 
од износот што е предвиден во Програмата за тие 
ра5оти. 

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, како носител на средствата од точката 
1 на оваа одлука, може да им довери на репуб-
личките органи на управата -надлежни за водосто-
панството од неговото име да го организираат из-
вршувањето на одделни делови на Програмата, да 
договораат извршување на работите од позициите 
1. 2 и 3 на Програмата со непосредните изведува-
чи и да даваат налози за исплатување на ситуа-
циите на товар на акредитивите отворени од стра-
на на Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

Конечното пресметување (колаудацијата) на из-
вршените работи што републичките органи на уп-
равата надлежни за водостопанството во смисла 
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на ставот 1 од оваа танка ги договориле со изве-
дувачите на работите, го врши републичкиот орган 
на управата надлежен за водостопаството по пат 
на комисија чи ј еден член е претставник на Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство врши општ надзор над извршувањето 
на Програмата и над употребата на средствата 
предвидени со Програмата. 

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

Р. п. бр. в 
SO јануари 1967 година 

' Белград 
Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

84. 
Врз основа на членот 15 од Законот за сојуз-

ниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1967 ГОДИНА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 

ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 
1- Средствата распоредени во сојузниот буџет 

за 1967 година за интервенции во стопанството, 
во разделот 17 — Сојузен секретаријат За сообра-
ќ а ј и врски, во позицијата 105 (14—2) во износ од 
21,560.000 динари, ќе се користат за покривање на 
обврските на сообраќајните работни организации 
за извршените повластени возења во патничкиот 
сообраќај одобрени со важечките прописи, на на-
чинот и под условите што се предвидени со оваа 
одлука. 

2. Сообраќајните работни организации ќе ги 
ос-тваруваат средствата од точката 1 на оваа одлу-
ка врз основа на докази за извршениот превоз на 
одделни корисници на повластицата во патничкиот 
сообраќај. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни претпријати-
ја ќе им се исплати во паушален износ надоместок 
за бесплатен превоз на пратениците на Сојузната 
скупштина. Височината на овој надоместок ја ут-
врдува сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
со спогодба со сојузниот секретар за финансии и 
со Заедницата на Југословенските железници, врз 
основа на бројот на корисниците на повластицата, 
проценетиот број на патувањата, проценетиот про-
сечен превозен пат и износот на редовната возна 
цена на просечниот пат за едно патување во тој 
период. 

3. Сообраќајните работни организации го подне-
суваат барањето за надоместок за извршениот пре-
воз на лица што имаат право на повластица, со 
доказ за извршениот превоз на тие лица. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка не се од-
несува на барањето за надоместок за извршен пре-
воз на лица за кои според точката 2 на ставот 2 од 
оваа одлука недоместокот се исплатува во паушален 
износ. 

Барањето за надоместок се поднесува по исте-
кот на месецот во кој се извршени превозите на 
корисниците на повластицата. 

4. Исплатата на надоместокот од точката 1 на 
оваа одлука се врши за повластиците одобрени 
со сојузни прописи, и тоа: 

1) за повластиците што според членот 1 став 1 
и членот 2 од Законот за престанок на важењето 
на Одлуката за лицата што имаат право на пов-
ластица во возењето при користењето на годиш-
ниот одмор и Одлуката за определување на пов-
ластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/65) остануваат во сила, освен за 

повластиците за поединечни патувања на учени-
ците и студентите за време на школувањето и за 
месечните претплатни карти за учениците; 

2) за повластиците што остануваат во сила до 
31 март 1967 година, врз основа на членот 1 од За -
конот за престанок на важењето на Законот за 
повластиците во патничкиот сообраќај за млади-
ната и децата („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/67). 

5. Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 
и врски да ги утврди во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, поблиските услови и начинот 
за користење на средствата од точката 1 на оваа 
одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
ор денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 10 
31 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

85. 
Врз основа на членот 15 од Законот за сојуз-

ниот буџет за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО МЛЕ-

КО ВО 1967 ГОДИНА 
1. На работните организации што произведуваат 

кравјо млеко сами или РО кооперација со индиви-
дуални производители (во понатамошниот текст: 
корисниците на премиите) им се исплатува пре-
мија: 

1) во износ од 0530 динари за 1 литар кравјо 
млеко од сопствено производство: 

2) во износ од ОДО динари за' 1 литар кравјо 
млеко произведено во кооперација со индивидуал-
ни производители 

Премиите од ставот 1 на оваа точка се испла-
туваат за кравјо млеко што содржи најмалку 3,20Љ 
млечна маст и што корисниците на премијата од 
1 јануари до 31 декември 1967 година ќе им го про-
дадат и испорачат на работните организации што 
се занимаваат со промет или преработка на млеко 
и на другите организации или установи, како и 
за кравјото млеко што корисниците на премијата 
во тој рок , ќе го преработат во своите погони од-
носно ќе 'им го продадат преку своите погони или 
продавници на непосредните потрошувачи. 

Премиите од ставот 1 на оваа точка се испла-
туваат под услов корисникот на премијата, купу-
вачот односно погонот или продавницата на кори-
сникот на премијата, најдоцна во рок од три ме-
сеци од денот кога ја наплатил премијата од сред-
ствата од точката 3 на оваа одлука да оствари 
премија од ОДО динари за 1 литар кравјо млеко, 
која се обезбедува согласно со републичкиот про-
пис. 

2. Премијата од точката 1 став 1 под 1 на оваа 
одлука им се исплатува само на оние корисници 
на премијата што за сопственото производство% на 
кравјо млеко вовеле матично книговодство, селек-
ција и контрола на продуктивноста на молзните 
крави. 

Премијата од точката 1 став 1 под 2 на оваа 
одлука им се исплатува на корисниците на премијата 
што со индивидуални производители склучиле до-
говор за производство и испорака (кооперација) 
на кравјо млеко и што за производството на млеко 
во кооперација вовеле матично книговодство, се-
лекција и контрола на продуктивноста на молзни-
те крави на кооперантите. 

3. Премиите од точката 1 став 1 на оваа одлу-
ка се исплатуваат од средствата на Сојузниот се-
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кретаријат за земјоделство и шумарство распоре-
дени во сојузниот буџет за 1967 година за интер-
венции во стопанството. 

4. Се овластува сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе, во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии, поблиски прописи 
за начинот и постапката за остварување на пре-
миите, да ја утврди документацијата што корисни-
ците на премиите треба да ја поднесат кон бара-
њето за премија, како и роковите за поднесување 
на барањата. 

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

Р. п. бр. 8 " 
31 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р 

86. 
Врз основа на членот 15 од Законот за сојузниот 

буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАШЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПА-

МУК ВО 1967 ГОДИНА 
1. На работните организации што се занима-

ваат со производство на суров памук или- вршат 
откуп на суров памук од индивидуални произво-
дители им се исплатува премија за количините 
на суров памук продадени и испорачани од 1 ј а -
нуари до 31 декември 1967 година на работните 
организации што се занимаваат со преработка на 
памук, како и за количините на суров памук што 
ги преработиле во свои погони. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 
1 kg суров памук изнесува: 

Динари 
1) за I класа — — — — — — 0,60 
2) за II класа - — — - - — 0,55 
3) за III класа — — — — - — 0,50 
3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се 

исплатува од средствата на Сојузниот секретари-
јат за земјоделство и шумарство, распоредени во 
сојузниот буџет за 1967 година за интервенции во 
стопанството. 

4. Се овластува сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе, во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии, поблиски прописи 
за начинот и постапката за остварување на пре-
миите и да ја утврди документацијата што треба 
да ја поднесат корисниците на премиите кон ба-
рањето за премија. 

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

Р. п. бр. 9 
31 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

87. 
Врз основа на членот 15 од Законот за сојузниот 

буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 1967 
ГОДИНА 

1. На стопанските организации што произведу-
ваат вештачки ѓубриња (фабрики) им се одобрува 

регрес за вештачко ѓубре продадено и испорачано 
од 1 јануари до 31 декември 1967 година на след-
ните купувачи: 

1) на земјоделските организаци-и и установи, 
како и на погоните на други стопански организации 
и установи што се занимаваат со земјоделско про-
изводство — за количините потребни за сопствен^ 
производство и за производство во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители: 

2) на шумските стопанства, шумскостопанските 
претпријатија, претпријатијата за одгледување и 
експлоатација на шуми, на устанарите за стопани-
сување со шуми, на ловно-столанските и ловно-
-шумските стопанства, на самостојните погони за 
стопанисување со шуми од други стопански орга-
низации, на шумарските институти и заводи — за 
количините што ги набавуваат заради плантажно 
производство на брзорастечки дрвја, за комбини-
рано земјоделско и шумско производство, обнова 
на шуми, земјоделско ,производство во сопствена ре-
ж и ј а и за мелиорации на шумските и планинските 
пасишта; 

3) на установите и организациите што ,вршат 
заштита на земјиште од порои и ерозија — за ко-
личините потребни за спроведување на таа заштита; 

4) на работните организации што се занимаваат 
со производство или со одгледување на риби тео 
слатководни рибници — за количините потребни за 
ѓубрење на рибниците: 

5) на земјоделските и шумарските факултети 
и на научноистражувачките и други установи што 
вршат опити со ѓубриња, на центрите за KvpceB'i 
и на училиштата за оспособување на кадрите во зем-
јоделството и шумарството за количините потребни 
за земјоделско и шумско производство во врска со 
изведувањето на наставата; 

6) на земјоделските организации и на нивните 
погони, како и на земјоделските аптеки — за ко-
личините набавени за натамошна продажба на ку-
пувачите од одредбите под 1 до 5 на оваа точка и 
на индивидуалните земјоделски производители; 

7) на стопанските организации што се занима-
ваат со промет на вештачки ѓубриња - за коли-
чините набавени за. натамошна продажба на ку-
пувачите од одредбите под 1 до 6 на оваа точка. 

2. Регресот се одобрува за 1 kg активна хран-
лива материја во следните износи, и таа: 

а) к а ј а зотни ѓубриња од домашно производство, 
за 1 kg активна материја N во: 

Динари 
1) калциумамониумвитрати — „KAN" — 

NHjNOS СаСО, 0 90 
2) калциумцијанамиди — CaCNt 0^0 
3) амониумсулфати — (NH4)sS04 0^0 
4) амониумнитрати NH4NOs 0,90 
б) ка ј фосфорни ѓубриња од домашно 

производство, за 1 kg активна хранлива ма-
терија РгОѕ во: 

1) суперфосфат - Са (ЊРОФ, за PiOs 
растворливо во вода 0,77 

2) хиперфосфат — мелен суров фосфат 
— Саз (РО4), CaF, за РаОѕ р а с т в о р л и в во д^о-
процентна лимонска киселина 0,66 

3) пелофос за РгОѕ, растворливо во дво-
процентна лимонска киселина 0,56 

в) к а ј мешани ѓубриња од домашно про-
изводство, за 1 kg активна хранлива материја ' 

N 0,90 
Р2О1 во суперфосфат, р а с т в о р л и в во вода 0,77 
Р2О5 во хиперфосфат, р а с т в о р л и в во 

двоггооцентна лимонска киселина 0.66 
РѕОѕ во пелофос, растворливо во дво-

процентна лимонска киселина 0,56 
Регресот за 1 kg активна хранлива материја во 

одделни видови ѓубриња од ставот 1 на оваа точка 
сз одобрува под услов продавната цена на про-из-
водителот на ѓубриња да им се намали на купува? 
чите од точката 1 на оваа одлука за износот на ре-
гресот за 1 kg активна хранлива материја за оддел-
ни ѓубриња и да се пресмета франко натоварено 
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во вагон на железничката станица на производите-
лот на вештачки ѓубрива, или франко натоварено 
во камион во фабриката, или франко ,натоварено 
во брод односно шлеп во пристаништето на ф а -
бриката. 

3. За вештачко ѓубре од увозот регресот се дава 
за ѓубрињата наведени во точката 2 на оваа одлука, 
односно за ѓубрињата слични на нив, и тоа според 
содржината на активна хранлива материја во веш-
тачкото ѓубре. 

Регресот за вештачки ѓубриња од ставот 1 на 
оваа точка се одобрува во височино на разликата 
помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре франко 
југословенската граница или CIF југословенска лу-
ка наголемена за трошоците од границата односно 
луката до истоварната станица.на купувачот, освен 
трошоците за возарина, и продажната цена не исто 
или слично вештачко ѓубре од домашно производ-
ство намалена за износот на регресот во смисла на 

v точката 2 од оваа одлука. 
Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да 

биде поголем од регресот што се дава за единица 
активна хранлива материја за соодветни ѓубриња 
од домашно производство одвоено за слични ѓубри-
ња од домашно производство. 

Заради одобрување регрес на увозниците, пре-
сметувањето на разликата го врши Југословенската 
земјоделска банка преку посебна сметка. 

4. Регресот за вештачки ѓубриња од увоз им се 
исплатува на увозниците, и Тоа: за количините на 
увезени вештачки ѓубриња продадени и испорачани 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
до 31 декември 1967 година на купувачите од точ-
ката 1 на оваа одлука. 

5. Регресите од точ. 2 и 3 на оваа одлука се ис-
плетуваат од средствата н а Сојузниот секретари-
јат за земјоделство и шумарство распоредени во 
сојузниот буџет за 1967 година за интервенции во 
ствонанството. 

6. За вештачкото ѓубре од увоз продадено и 
испорачано од 1 јануари 1967 година до денот на 
влегувањето но сала на оваа одлука регресот ќе 
се остварува според прописите за давање регрес при 
продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на 
земјоделството и шумарството што важеле во 1966 
година. 

7. Стопанските организации што се занимаваат 
со промет на вештачки ѓубриња се должни на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука да из-
вршат попис на вештачките ѓубриња од увоз по 
видови. Овие стопански организации се должни 
да ги попишат и количините на вештачко ѓубре 
од увоз што им се испратени од страна на увозни-
ците до денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, а што. ги примиле по тој ден. 

Записникот за пописот н а залихите и количи-
ните на вештачки ѓубриња од ставот 1 на оваа точ-
ка стопанските организации го доставуваат до 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
имаат жиро-сметка и до пазарниот инспектор на 
собранието на општината на чија територија се на-
оѓа седиштето на стопанската организација, во рок 
од 15 дена од денот на извршениот попис. 

Залихите и количините на вештачки ѓубриња 
од ставот 1 на оваа точка ќе се продаваат по це-
ните што се определени со прописите за давање ре-
грес при продажбата на вештачки ѓубриња за по-
требите на земјоделството и шумарството што ва-
желе во 1966 година. 

8. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок работна организазијв или дру-
го правно лице што вештачко ѓубре купено по цена 
намалена за износот на регресот според оваа одлука 
ќе продаде за цели противни на одредбите од точ-
ката 1 на оваа одлука 

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе 
се казни и одговорното лице во работната органи-
з а ц и ј а или во друго правно лице со парична казна 
до 1-000 динари. 

9. Се овластува сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство да донесе, во спогодба со сојузниот 

секретар за финансии, поблиски прописи за начинот 
и постапката за остварување на регресот, за доку-
ментацијата што треба да се поднесе кон барањето 
за остварување на регресот, за начинот на опреде-
лување активна хранлива материја во вештачките 
ѓубриња и за трошоците што се признаваат при 
формирањето на набавната цена за вештачки ѓу-
бриња од увоз. 

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

Р. п. бр. 7 
31 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

88. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за 
прометот на жито и на преработки од жито на 
големо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58, 18/58, 
29/58, 26/60 и 44/62), во врска со чл. 1 и 21 од З а -
конот за прометот toa стоки и вршењето на тргов-
ски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), 
Сојузниот извршен. совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ 
ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ЖИТО 
1. Во Одлуката за продажните цени на житото 

и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65) во точката 1 став 1 во уводната речени-
ца зборовите: „и 'рженото", а во одредбата под 2 
зборовите: „и Еженото брашно" се бришат. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Распоредувањето на брашното во квалитет-

ните групи од ставот 1 на оваа точка се врши со 
утврдување квалитетниот број на брашното, и тоа 
со испитување на фаринограф или според мето-
дата на бабрење на лепило (волуметриски начин 
на испитување брашно според Берлинер и Крор-
mann — стара метода). Ако со примена на овие 
методи се утврди разлика во квалитетната група 
на брашното, меродавен е наодот утврден со ф а -
ринограф " 

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

Р. и., бр. 12 
31 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

89. 

Врз основа на членот 51 од Основниот закон 
за статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ШТО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ НА 

УСЛУГИТЕ И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
1. Приходите што Сојузниот завод за статисти-

ка ги остварува од услугите што им ги врши на 
органи и работни и други организации и од изда-
вачката дејност, ќе ги користи тој како средства 
за вршење на редовната дејност. 

Приходите од услугите и издавачката ,дејност 
од ставот 1 на оваа точка и нивниот потрошок по-
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себно ќе се искажуваат во книговодството на СО-
ЈУЗНИОТ завод за статистика. 

2. Средствата од посебната сметка остварени 
од 1 јануари 1967 година врз основа на Одлуката 
зг приходите со кои Сојузниот завод за статистика 
самостојно располага заради финансирање на оп-
ределени расходи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/63 и ,,,Службен лист на СФРЈ", бр. 29/64), ќе се 
пренесат на жиро-сметката на Сојузниот завод за 
статистика. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за приходите 
со кои Сојузниот завод за статистика самостојно 
располага заради финансирање на. определени 
расходи. 

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

Р. п. бр. 13 
31 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Претседател^ 
Петар Стамболиќ, с. р 

90 

Врз основа на членот 9 од Законот за сојузниот 
буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/66). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ПРЕД-
МЕТИТЕ НА ОПРЕМА НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАБОТКА 

НА ПОДАТОЦИТЕ 

1. За предметите на опрема што во Сојузниот 
завод за статистика се користат за машинска и 
електронска обработка на податоците се установува 
почнувајќи од 1967 година амортизација на опре-
мата. 

Стопата на амортизацијата на опремата од ста-
вот 1 на оваа точка изнесува 10% од набавната 
вредност на одделни предмети на опрема наголе-
мена со трошоците за достава и монтажа, како и со 
другите трошсци извршени заради оспособување на 
предметите за вршење на нивната функција . 

За предметите што пред 1 јануари 1967 година 
се набавени од увоз како основица се зема набав-
ната вредност наголемена за разликата настаната 
поради промените во паритетот на динарот. 

Амортизацијата по стопата од ставот 2 на оваа 
точка ќе се пресметува според фактичната работа 
на машините, пресметуватќи ја таа работа во работа 
ВО'една смена. 

2. Средстчат^ за уплатување п а амортизацијата 
ќе се формираат врз основа ќа задачите од годиш-
ниот план на статистичките истражувања и цената 
на чинењето на истражувањата во која е вклучена 
и амортизацијата на машините за обработка на по-
датоците. 

Средствата за амортизација при користењето на 
опремата за-вршење услуги на други органи и ра-
ботни и други организации ќе се обезбедуваат од 
наплатата на надоместокот за извршените услуги. 

3. Средствата за амортизацијата за 1967 година 
за извршување на статистичките истражувања од 
интерес за федерацијата, според програмата во таа 
година, се издвојуваат и му се уплатуваат на Сојуз-
ниот завод за статистика од сојузниот буџет за 1967 
година. 

4. Пресметувањето на амортизацијата по сто-
пата од точката 1 став 2 на оваа одлука ќе се врши 

врз основа ,на фактично извршената работа на ма-
шините тримесечно, а уплатувањето — веднаш по 
извршената пресметка. 

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

Р. п. бр. 14 
31 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

М . 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) и чле-
нот 59 од Основниот закон за заштита на растени-
јата од болести и штетници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот секретар за земјодел-
ство' и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА И ЗДРАВСТВЕНА 
КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење стручна 

и здравствена контрола над производството на зем-
јоделско семе („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/66) 
во членот 13 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Семето добиено од семенски посев за кој не е 
издадено уверение за признавање (апробација) на 
семенскиот посев, работните организации не можат 
да го користат За сопствени потреби ниту да го 
пуштаат во промет/ ' 

Член 2 
Во Единствените методи за вршење стручна 

контрола над производството на земјоделско семе, 
што се непечатени кон Правилникот за начинот на 
вршење стручна и здравствена контрола над про-
изводството на земјоделско семе, во одделот I точка 
2 (Кај пченка), на крајот на последниот став, по 
зборовите: „над 20%" се додаваат зборовите: „искр-
шени билки под кочан или повеќе од 5% оштетени 
кочани при последниот задолжителен преглед". 

Член 3 
Во табелата „Допуштени проценти на болести 

к а ј градинарски култури што се пренесуваат со се-
ме во семенски посеви", што е напечатена како при-
лог бр. 5 кон Правилникот за начинот на вршење 
стручна и здравствена контрола над производствово 
на земјоделско семе, по зборовите:, OCanthomonaa 
phaseoli (Smith) Daws.с во колоната 3 се додава бро-
јот: „2". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јуни 1967 година. 

Бр. 08-287/1 
24 јануари 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и 

шумарство, 
Душан Илкевжќ, с. р. 



СЈ)еда, 8 февруари 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7 - Страна 1дв 

92 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојуз-
ниот секретар за земјоделство и шумарство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА ОДДЕЛ-
НИ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ И ДРУГИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ СЕМЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДА ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИ-

ЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Член 1 
Во Правилникот за нормите на квалитетот за 

одделни видови земјоделско семе и другите услови 
за пуштање семе во промет и за Единствената ме-
тода за вршење анализа не земјоделско семе („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 25/66) во членот 8 став 1 
по зборот: „фактурата" се додаваат зборовите: ,,и 
број на уверението за признавање на семенскиот 
посев; рок на важењето на декларацијата". 

Член 2 
Во членот 9 по зборовите: „класата на семето.44 

се додаваат зборовите: „и рок на важењето на де-
кларацијата". 

Член 3 
Во членот 15 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Земјоделскиот инспектор што зел мостри на 

семе Л предава една мостра на работната организа-
ција од која го зел семето за мостра, а две мостри 
к доставува на определената установа што ќе врши 
анализа на семето. Таа установа една мостра ќе 
употреби за утврдување на квалитетот на семето, 
е другата ќе ја задржи потребно време заради евен-
туално вештачење во случај на спор." 

Член 4 
Во образецот бр. 1, што е напечатен кон пра-

вилникот, по рубриката: „Големина на партијата 
во kg Број вреќи (амбалажа) " 
се додава нове рубрика, која гласи: „Број на уве-
рението-за признавање на семенскиот посев м. 

Во образецот бр. 2, што е напечатен кон пра-
вилникот. по ставот 1, кој се завршува со рубри-
ката: „5. " се додава нов текст, кој гласи: 
„Број на уверението за признавање на семенскиот 
посев ". 

Во образецот бр. 3, што е напечатен кон пра-
вилникот, по рубриката: ,.Доработувач на семето 

" се додава нова рубрика: „Број на увере-
нието за признавање на семенскиот посев 
рубриките: „Виталност на 'ркулците во % " и 
„Просечно g" се бришат, а рубриката: „Ка-
либража во грамови од до " се за-
менува со рубриката: „Калибража во mm од 

Член 5 
Во нормите на квалитетот на земјоделското се-

ме, што се напечатени кон правилникот, во забе-
лешките во точката 4 став 1 под 2 зборовите: ,,во 
семе од треви'4 се заменуваат со зборовите: „во се-
ме од лен". 

Член 6 
По исклучок од одредбата на членот 1 од Пра-

ви чникот за нормите на квалитетот за одделни ви-
дови земјоделско семе и другите услови за пуштање 
семе во промет и за Единствена-та метода за вршен-е 
анализа на земјоделско семе, семето од луцерка, 
детелина, треви, граорица и зеленчук, произведело 
или увезено до денот на влегувањето во сила на 
овој правилник, може да се пушта во промет џо 31 
мај 1967 година ако ги исполнува нормите на квп-
литетот пропишани со прописите што важеле до 
влегувањето во сила на Основниот закон за семето. 

Член 7 
Обрасците бр. 1, 2 и 3 (декларации) што се пе-

чатени до влегувањето во сила на овој правилник 
можат да се користат до 31 мај 1967 година. 

" Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник преста.нува да важи Наредбата за задол-
жително пломбирани и атестирање на семиња од 
некои земјоделски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/61). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-288/1 
24 јануари 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиеви^, с. р 

93. 

Врз основа на членот 31 ст. 1 и 3 и членот 142 
став 1 од Основниот закон за безбедноста на сообра-
ќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за 
сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни 
работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Се ограничува брзината на движењето за о-
пределени категории моторни возила на сите пати-
шта на територијата на Југославија, и тоа: 

1) на 80 km на час — за автобуси без приколка 
или со приколка за превоз на багаж, чија најголема 
дозволена тежина не преминува 750 kg, како и за 
товарни автомобили без приколка, чија најголема 
дозволена тежина не преминува 7.500 kg; 

2) на 70 km на час — за товарни автомобили без 
приколка, чија најголема дозволена тежина изне-
сува над 7.500 kg; 

3) на 60 km на час — за сите товарни автомо-
били со приколка; 

4) на 50 km на час — за автобуси со приколка 
за превоз на патници, како и за автобуси и тролеј-
б у с со кои можат да се превезуваат патници во 
поголем број од бројот на вградените седишта во 
возилото 

2. Моторните возила од точката 1 на оваа на-
редба што се регистрирани вб Југославија, освен 
возилата на Југословенската народна армија, мораат 
на левата половина од својата задна страна, на вид-
ло место, да носат ознака во форма на круг во 
жолта бота порабен со црвен раб, во кој со црна 
боја е испишан бројот што ја означува најголемата 
дозволена брзина со која смее да се движи вози-
лото. Пречникот на оваа ознака изнесува 20 cm, а 
широчина! а на црвениот раб — 2,5 cm. 

Ако моторното возило од точката 1 на оваа на-
редба влече приколка, моторното возило ја задр-
жува својата ознака, со тоа што и приколката мо-
ра да ја има на истото место ознаката од ставот 
1 на оваа точка, со соодветно означување на најго-
лемата дозволена брзина со кота смее да се движи 
моторното возило кога ја влече приколката. 

3. Кога управуваат моторни возила од точката 
1 на оваа наредба, возачите се должни да се при-
држуваат кон брзините пропишани со оваа наред-
ба и на пат на кој со друг пропис или со поставен 
сообраќаен знак е дозволена поголема брзина, како 
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и да се придржуваат кон најголемите дозволени бр-
зини определени со друг пропис или со поставен 
сообраќаен знак, ако тие брзини се помали од бр-
зините пропишани во точката 1 од оваа наредба. 

4. Оваа наредба влегува во сила' осмиот ден од 
денот на об1авувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сп. бр. 43/1 
февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, с. р. 

94. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за опре-
делување на височината на надоместокот за па-
тишта на цената на бензинот и плинското маслз 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 33/65 и 52/66), 
во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
НАПЛАТАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ПАТИШТА НА ЦЕНАТА НА БЕН-
ЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО И ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБАТА НА НАПЛАТЕНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ 

1. В,о Наредбата за начинот на наплатата и 
пресметувањето на надоместокот за патишта на 
цената на бензинот и плинското масло и за распре-
делбата на наплатените надоместоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/66) во точката 4 став 2 збо-
рот: „банките" се заменува со зборовите: „органи-
зационите единици на Службата на општественото 
книговодство". 

2. Списокот на претпријатијата за пасишта што 
имаат проодив сметка, што е напечатен кон Наред-
бата за начинот на наплатата и пресметувањето на 
надоместокот за патишта на цената на бензинот 
и плинското масло и за распределбата на наплате-
ните надоместоци и е нејзин составен дел, се ме-
нува и изменетиот текст на тој список е напечатен 
кон оваа наредба. 

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

Бр. 1-901/2 
28 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

С П И С о к 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА ШТО 

ИМААТ ПРООДИЛ СМЕТКА 
Во овој список се дадени податоци за седиштата 

на претпријатијата за патишта што имаат проодна 
сметка и за подрачјата на тие претпријатија, како 
и броеви на проодните сметки, и тоа по републиките: 
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за патишта (република 

околија и општина) 

Социјалистичка Република Србија 
1 Белград Општините: 

Азања 
Аранѓеловац 

Белград (градот) — 
сите општини 

Бел град 
604-849-1 

Велика Плана 
Горњи Милановац -ч 
само населбите: 
— Брезовица 
— Драгољ 
— Мајден 
— Рељинци 
— Рудник 
— Трудељ 
— Угриновци 
— Заграѓе 
Колари 
Лазаревац 
Лајковац — без 
населбите 
— Раевац , 
— Степанце 
ЈБиг 
Мала Крена 
Младеновац 
Сараорци 
Смедеревска Паланка 
Смедерево 
Топола 

2 Валево Општините: 

Богатиќ 
Валева 
Владимир ци 
Коцељево 
Крулањ 
Лајковац — с авио 
населбите: 
— Баевац 
— Степанце 
Лозница 
ЈБубовија 
Мали ЗБОРНИК 
Мионица 
Осечина 
Уб 
Шабан 

3 Врањв Општините: 

Војник 
Босилеград 
Бујановац 
Владичин Хен 
Власотинце 
Врање 
Лебане 
Лесковац 
Медвеѓа 
Прешево 
Сурдулица 
Трговиште 
Црна Трава 

4 Заечар Општините: 

Бољевац 
Бор 

Заечар 
Кладово 
Књажевац 
Неготин 
Параќин — само 
населбите: 
— Главица 
— Давидовац 
— Лешје 
— Доња Мутница 
— Извор 

Валево 
639-849/8 

Врање 
641-849/1 

Заечар 
642-849/7 
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5 Крагуевац 

в Ниш 

7 Нови 
зар 

Па-

0 Пожаре-
вап 

Општините: 

Александровац 
Баточина 
Брус 
Варварин 
Врњачка Бања 
Д е с п о т о в а 
К ник 
Крагуевац 
Кралево — само 
населбите: 
— Чукоевац 
— Гледиќ 
— Годачица 
— Милавчиќи 
— Печеног 
— Стубал 
— Витановац 
— Витковац 
Крушевац 
Пареќин - без 
населбите: 
— Главица 
— Давидовац 
— Лешје 
— Доње Мутница 
— Извор 
Рача 
Рековац 
Светозарево 
Свилајнац 
Трстеник 
Ќиќевац 
Ќулрија 

Општините: 

Алексинац 
Бабушница 
Бела Паланка 
Блаце 
Гаџин Хан 
Димитров град 
Дољевац 
Житораѓа 
Куршумлија 
Мерошина 
Ниш 
Пирот 
Прокупље 
Р а ж а њ 
Сврљиг 
Соко Бања 

Општините: 

Кралево - без 
населбите: 
— Чукојевац 
— Гледиќ 
— Милавчиќи, 
— Печеног 
— Стубал 
— Витановац 
— Витковац 
Нови Пазар 
Рашко 
Стеница 
Тутин 
Ушќе 

Општините: 

Велико Градиште 
Голубац 

Краг^евац 
617-849/10 

Жабари 
Кучево 
Мало Црниќе 
P^TDOBHU 
Пожаревац 
Мсцданпев 

9 Тито во 
Ужице 

Титово Ужи-
це 
637-849/345 

Ниш 
625-1-849/1 

Општините: 

Аоиље 
Баина Башта 
Горњи Мил ановац — 
без населби!е: 
— Боезовица 
— Драгољ 
— Мајдан 
— Рељинци 
— Рудник 
— Трудељ 
— Угриновци 
— Заграѓе 
Ива н,ица 
Косјериќ 
ЈТ"ЧЧНИ 
Мочеевци 
Нова Варош 
Поибо! 
Поиеполе 
Титово Ужицв 
Ужичка Пожега 
Чаетина 
Чачак 

10 Нови Сад Целата територија на Нови Сад 
Автономна Покрај ина 657-849 
Војводина 

11 Приштина Целата територија на Приштина 
Автономна Покраина 684-849-12 
Косово и Метохија 

Социјалистичка Република Хрватска 

12 Бјеловар 

Нови Пазар 
626-849/359 

13 Вараждин 

14 Госпиќ 

Пожаревац 
629-849/4 

Општините: 

Б јеловар 
Вировитица 
Врховец 
Гарешница 
Грубишно Поље 
Дарувар 
Гургевац 
Копривница 
Крижевци 
Пакрац 
Чазма 

Општините: 

Варвждин 
Иванец 
Лудбрег 
Нови Мароф 
Чаковец 

Општините: 

Госпиќ 
Грачац 
Кореница -
Лапац 
Оточап 

Бјеловар 
312-849-10 

Вараждин 
348-849-9 

Госпиќ 
319-849 
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15 Д\'бров-
ник 

16 Загреб 

17 Карловац 

18 Осиек 

19 Пула 

20 Риека 

Општините: 

Дубров ник: 
Корчула 
Петковиќ 

Оиштинзите: 

Велика Горица 
Доња Стубица 
Дуго Село 
Забок 
Загреб (градЈ 
Запрешиќ 
белина 
Златар Бистрица 
Иваниќ Град 
Јастреб арско 
Клањец 
Крапина 
Кутика 
Самобор 

Општшигге: 

Бојкиќ 
Врбовска 

Вргин Мост 
Луга Реса 
Карловац 
Огулин 
Озаљ 
Слул 

Општините: 

Бели Манастир 
Валетово 
Винковци 
Вуковар 

Доњи Михољац 
Гакова 
Ж у п а н и и 

Нашице 
Осиек 
Подравска Слатина 
Славенска Ораховица 

О п ш т - и е : 

Б у ј е 
Нузет 
Лабин 
Нови град 
Пазин 
Пореч 
Пула 
Ровшв 
Умаг 

Општините: 

Делнице 
Крк 
Мали Лошињ 
Опатија 
Паг 
Раб 
Ркека 
Сењ 
Цо-иквенице , ' 
Чабар 

Дубровник 
317-849/4 

Загреб 
303-849 

21 Славовски 
Брод , 

Општините: Славонски 
Брод 
343-849-934 

22 Сисак 

23 Сплит 

Карловац 
321-849-6 

24 Шибеитгк 

Осиек 
ш-мѕ^-п 

Жупања (делумно за 
автопатот Белград — 
Загреб) 
Нова Градишки 
Новска 
Славонски Брод 
Славонски Пожега 

Општините; 

Глина 
Двор 
Коста ј ница 
Петриња 
Сиоак 

Општините: 

Вис 
Вргорац 
ИМОТСКИ 
Макарска 
Омиш 
СИЊ. 
Сплит 
Супетар 
Трогир 
Хвар 

Општините: 

Бенковац 
Биоград . 
Дрниш 
Задар 
Книн 
Обровац 
Шибенин 

Сисак 
341-849-470 

Сплит 
344-849-5-1 

Шибеник 
346-849-1 

Социјалистичка Црна Гора 

Пула 
337-849-1 

25 Титоград Целата територија на Титоград 
Социјал,истичка Репуб- 201-1-849 
лика Црна Гора 

Социјалистичка Република Словенија 

26 Копер 

Риека 
338-849-1 

27 Крањ 

Општшвгге: 

Изола 
Илиоска Бистрица 
Копер 
Пиран 
Постојна 
Сежане 

Општините; 

Јесенгице 
Коањ 
Радовљица 
Тржмч 
Ш к о ф ја Лока 

Копер 
514-1-371 

Крањ 
515-849-13 
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95. 

28 Љубљана Општините: 

Вркаиха 
ГросушБе 
Домжале 
Загор је ' 
Камник 
Лашко (делум) 
ЈГитија 
Логатец 
Љубљана (град) 
Трбоѕље 
Храстник 
Церкница 

29 Марибор Општините: 

Горња Радгона 
Дравоград 
Денарт 
Дендава 

. Љутомер 
Марибор -(град) 
д у р с к а Собоха 
Ормож 
Птуј 
Р а м е у Корушво! 
Радље на Дравм 
С л а в е с к а Бистрица 
Словењ Градец 

Љубљана 

Марибор 
518-849-3 

to Нова 
Горица 

II Ново 
Место 

Нова Торица 
520-4Х) 1-460 

Ново Место 
521-840-4 

Општините; 

А ј доиш чина 
Идаија 
Нове Горица 
Топлини 

Општините: 

Брежице 
Кочев је 
Кршко 
Мет лика 
Ново Место 
Рибница 
Севница 
Требње 
Чрномељ 

82 Цеља Отшггишгге: 

Белење 
Жалец 
Лашко (делум) 
МозирЈе 
Словенске Коњице 
Цеље 
Шентјур 
Шмарје при Јелшах 

Социјалистичка Република Македонија 

2 8 4 

Цеље 
507-849-964 

33 Скопје Целата територија на Скопје 
Социјалистичка Репуб- 401-849-61 
лика Македонија 

2 3 

84 Сараево Целата територија на Сараево 
Социјалистичка Репуб- 101-849/1313 
лика Боева и Херцего-
вина 

Врз основа ма jчленот 22 став 3 и членот 42 од 
Основниот захов за семето („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 13/65), сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА д о в о л н и т е НА НАРЕДБАТА ЗА НЕСОРТ-
НОТО СЕМЕ И ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ МЕШАВИНИ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 

ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1; Во Наредбата за весортното семе и за дозво-
лените мешавини на земјоделско семе што можат 
да се пуштаат во промет („Службен лист иа СФРЈ" , 
бр. 25/66) во точката 1 по зборовите: ,детелина 
fFriifolium ѕрр);" се додаваат зборовите: „репа 
уга радица (Bxassica тара rapifera Metzg); фацелија 
(Phacelia tanacetifolia Benth); ноктеи (Melilotus sp.); 
ел да (Fagopyrum esculentum Moench.); тиква (Cucurbi-
ta sp.); бел синап (Sinapis alba L.); сточен мостов 
(Daucus carota L.); крмен кељ (Brassiea oleracea var. 
acephala D. С.); мак (Papaver somniferum L.); масло-
дајна репка (Braseica napus var. oleifera D. С.); сирак 
(Sorghum Ар.); састрица-граор (Lathyrus sativus L.); 
лека -(Ervum lens 1^); слануток (Cicer arietinum L.);'\ 

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

Бр. 08-74/1 
26 јануари 1Ф67 годева 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и 

шумарство, 
Душан Илиеви!, с. р. 

Социјалистичка Република Боева т Херцеговина 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за начинот 
за формирање на цените и за пресметување на раз -
ликата во цените (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
ЅЗ/65. 33/65, 40/85, 50/^5, 11/66 и 22/06), генералниот 
директор на Сојузниот завод за цени издава 

Ч А Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНИ It ДОПОЛНЕНИЈА ИА НАРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за формирање на продажните 
цени за одделни производи („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. ЗЗД65, 41/06 и 51/06) во точката 1 во од-
редбата под 71 одредбите под г) и д) се бришат. 

По одредбата под 71 се додава нова одредба под 
V 1а, која гласи: 

„71 а) дрво за целулоза и дрвесина од меки Д1Ш-
роко лисници: 

Динари 
прм т 8 

д) дрво за целулоза од црна и ев-
ров мерггчка топола, под корка 
(JUS D.B5.020) 67,50 90,00 
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Динари 
прм ш3 

б) дрво за целулоза од бела' то-
пола, врба, липа, бреза, ива PI 
јова, под корка (JUS D В5.020) 61,50 82,00 

в) дрво за дрзесина, под корка 
(JUS D.B5.020) - 72,00 96,00" 

Во одредбата под 74 ставот 2 се менува и гласи: 
„Цените на трупци, рудничко, целулозно, огрев-

но и танинско дрво, дрво за целулоза и дрвесина 
и дрво за сув^ дестилација се подразбираат франко 
натоварено в^ вагон, брод или шлеп на налбли-
ската натоварна станица' на производителот, одно-
сно франко секој погон на секој купувач ако по-
гонот му е поблизок на производителот од неговата 
најблиска натоварна станица (вагон, брод или шлеп). 
Ако продажбата се врши франко натоварено во к а -
мион на пат за јавен сообраќај, цените се намалу-
ваат за 10о/о." 

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

Бр. 13-79/1 
1 јануари 1967 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за цени, 
Горѓе ПеклиЅќ, с. р 

97. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со Одлуката за донесување на Планот на 
статистичките истражувања за 1Ѕ67 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/67), генералниот дирек-
тор на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А С Т А Т И С Т И Ч К О Т О И С Т Р А Ж У В А Њ Е З А И Н -

В Е С Т И Ц И И Т Е 

1. Од 1 март до 30 април 1967 година ќе се из-
врши статистичко истражување за инвестициите 
што е утврдено со Планот на статистичките истра-
жувања за 1967 година како статистичко истражу-
вање од интерес за целата земја. 

2. Во статистичкото истражување за инвести-
циите ќе се соберат податоци: за извршените испла-
ти за инвестиции — според основните извори на 
средствата, за остварените инвестиции — според 
карактерот на изградбата и техничката структура, 
за извршувањето на инвестиционата програма и ка -
пацитетите, и тоа за организацијата односно органот 
во целина и според дејностите на нивните самостој-
ни организациони единици (погони, експозитури, 
филијали и др.), како и според општините каде што 
се наоѓаат инвестиционите објекти. 

3. Обрасците за собирање на статистичките по-
датоци во статистичкото истражување за инвести-
циите ќе ги утврди СОЈУЗНИОТ завод за статистика. 

4. Работните и други организации, други правни 
лица и државните органи се должни за изминатата 
година благовремено да му ги достават на надлеж-
ниот статистички орган или организација, односно 
на лицата овластени од нив, да им даваат потполни 
и точни податоци од точката 2 на ова решение (член 
21 од Основниот закон за статистиката^. 

Рокот за доставување на податоците од ставот 
1 на оваа точка ќе го определи Сојузниот завод за 
статистика со свое методолошко упатство. 

5. Со подготвителните дејствија, со организа-
цијата и спроведувањето на ова статистичко истра-
жување ќе раководат Сојузниот завод за статисти-
ка и републичките заводи за статистика. 

6. Податоците собрани со статистичкото истра-
жува ње за инвестициите ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

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

Бр. 95-516 1 
26 јануари 1967 година % 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифик, с. р. 

98. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 
издавање нови банкноти и ковани пари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 57/65) и членот 35 од 
Законот за Народната банка на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 12/65 и 47/66), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на 
Народната банка на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ КОВАНИ 

ПАРИ ОД 50, 20, 10 и 5 ПАРИ 

1. Народната банка на Југославија почнувајќи 
од 15 февруари 1967 година ќе пушти во оптек 
нови ковани пари од 50, 20, 10 и 5 пари, со обе-
лежјата што се утврдени со Одлуката за обележ-
јата на новите банкноти и ковани пари („Служ-
бен лист на СФРЈ ', бр. 33/65, 56/65 и 47/66). 

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

О. бр. 96 
31 јануари 1967 година 

Белград ' 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Никола Милиниќ, с. р. 

99. 

Врз основа на членот 11 став 5 од Основниот 
закон за организацијата на превозот со моторни 
возила во друмскиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/65), Управниот одбор на Сојузната 
стопанска комора пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А И З М Е Н А Н А П Р А В И Л Н И К О Т З А Н А Ч И Н О Т 
И П О С Т А П К А Т А З А У С О Г Л А С У В А Њ Е Н А В О З -
Н И Т Е Р Е Д О В И З А П Р Е В О З Н А П А Т Н И Ц И В О 

М Е Г У Р Е П У Б Л И Ч К И О Т И М Е Ѓ У Н А Р О Д Н И О Т 
Д Р У М С К И С О О Б Р А Ќ А Ј 

Член 1 
Во П р а в и л н и к ^ за начинот и постапката за 

усогласување на возните редови за превоз на пат-
ници во меѓурепубличкиот и меѓународниот друм-
ски сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/65) 
членот 20 се менува и гласи: 

„Издатоците за работа на Арбитражната коми-
сија паѓаат на товар на странките. Со одлука на 
арбитражната комисија се определува која странка 
поднесува и колкави трошоци, 
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Издатоците за работата на арбитражната коми -
сија опфаќаат надоместок за работа на арбитрите, 
патни трошоци и дневници. 

Височината на надоместокот за работата на ар-
битрите ја определува Советот за сообраќај на Со-
јузна стопанска комора/ ' 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0801/2 
17 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Антон Воле, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
бродските светилки и средства за давење оптички 
и звучни сигнали на бродовите на југословенската 
трговска морнарица, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/66, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОДСКИТЕ СВЕТИЛКИ 
И СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ОПТИЧКИ И ЗВУЧНИ 
СИГНАЛИ НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКА-

ТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Во членот 42 став 2 на крајот наместо бројот: 
„250о" треба да стои: „2250". 

Во членот 44 став 1 наместо зборовите: „резерв-
на светилка" треба да стојат зборовите: „резервна 
петролеј ска светилка". 

Во членот 62 став 5 наместо бројот: „67,5%" 
треба да стои: „67,50", а наместо зборот: „работи" 
треба да стои: „рабови". 

Во членот 94 став 1 точка 4 наместо зборот: 
„светина" треба да стои: „светлина". 

Во членот 100 став 4, во петтиот и шестиот ред, 
наместо зборовите: „извор. За нужда мора" треба 
да стојат зборовите: „извор за нужда. Море". 

Во членот 107 во уводната реченица наместо 
зборовите: „сопственик на брод" треба да стои: „за-
поведник на брод". 

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, 
Белград, 21 јануари 1967 година 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
ш е и Херцеговине" во бројот 15 од 21 мај 1966 го-
дина објавува: 

Закон за учениците во стопанството; 
Закон за мерките за спречување и сузбивање 

на заразни болести; 
Одлука за основање Комисија за разгледување 

системот на здравственото осигурување и здрав-
ствената заштита на земјоделците во Босна и Хер-
цеговина; , 

Одлука за изборот на член на Извршниот совет 
на СР Босна и Херцеговина; 

Одлука за именување и разрешување на чле-
нови на советите на факултетите, високите и ви-
шите школи; 

Одлука за именување пртседател и членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на безбедноста на сообраќајот; 

Одлука за разрешување и избор на претседател 
на Одборот за општествен план на Републичкиот 
собор на Собранието на СР Босна и Херцеговина. 

Во бројот 16 од 30 мај 1966 година објавува: 
Одлука за определување бројот на студентите 

што можат да ,се запишат во одделни високошкол-
ски установи во учебната 1966/67 година; 

Правилник за стручната спрема и за начинот на 
проверување на стручната спрема на работниците 
што се овластуваат за преземање дејствија во у-
правната постапка; 

Правилник за полагање завршен испит за ква-
лификувани и висококвалификувани работници 
што се здобиле со стручна спрема на практична ра-
бота во работи!/ организации; 

Решение За пропишување на образец за дого-
ворот за учење занает; 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи остварени од оси-
гурениците во 1961, 1962 и 1963 година на нивото на 
личните доходи од 1964 година; 

Одлука за валоризациониот коефициент за 
пресметување на личните доходи остварени од оси-
гурениците во раздобјето од 1 Јануари до 31 јули 
1965 година на нивото на личниве доходи остварени 
во раздобјето од 1 август до 31 декември 1965 го-
дина; 

Одлука за височината на материјалното обез-
бедување на вдовица што не се здобила со право 
на семејна пензија; 

Одлука за височината на отпратнината на вдо-
вица што не се здобила со правото на семејна пен-
зија; 

Одлука за височината на додатокот за помош 
и нега; 

Одлука за користење на средствата за закреп-
нување на пензионерите во 1966 година; 

Одлука за усогласување на пензиите, инва л ид-
нините и додатокот за помош и нега со движењето 
на просечните животни трошоци во 1965 година. 

Во бројот 17 од 6 јуни 1966 година објавува: 
Закон за инспекцијата во областа на сообра-

ќајот; 
Одлука за надоместоците но претседателот и 

на членовите на стручните совети на Извршниот 
совет; 

Одлука за користење на средствата што ги ос-
тваруваат републичките органи со вршење услуги 
на други органи и организации; 

Одлука за основање Републичка комисија за 
Ревалоризација на основните средства и средствата 
за заедничка потрошувачка; 

Решепие за именување комисија за спроведу-
вање на мерките во врска со укинувањето на о-
колиите; 

Правилник за условите за работа на учителски^ 
те школи; 

Наредба за определување на помалите инвести-
циони објекти и работи од поедноставна изведба 
во областа на шумарството за кое може да се из-
работува впростен елаборат односно реферат. 

Во бројот 18 од 13 јуни 1966 година објавува: 
Наредба за начинот на користење на средствата 

за унапредување не земјоделството во 1966 година; 
Наредба за примена на Одлуката за определу-

вање премија за кравјо млеко во 1966 година; 
Наредба за нормативите за проектирање и гра-

дење основни училишта; 
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Упатство за примопредавањето на службени 
книги, завршени и незавршени предмети, архиви 
и други материјали од укинатите околии; 

Упатство за начинот на пренесувањето на ра-
ботите (работењето на фондовите) на комуналните 
заедници што не ги исполнува.ат условите за по-
натамошно работење врз фондовите на новооснова-
ни или веќе постојните комунални заедници; 

Исправка на Одлуката за измени и л е т о лиени ја 
на Одлуката за придонесот за здравствено и инва-
лидско осигурување за лицата во работен однос о-
сигурени само за случаи на несреќа при работата 
и заболување од професионална болест; 

Исправка на Одлуката за валоризационите ко-
ефициенти за пресметување на личните доходи о-
сгварени од осигуреници во 1961, 1962, 1963 и 1964 
година на нивото на личните доходи за 1965 година. 

Во бројот 19 од 20 јуни 1966 година објавува: 
Закон за заштита на растенијата од болести и 

ште-тници - % 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
јавен превоз во друмскиот сообраќај; 

Закон за стопанисувањето и управувањето со 
станбени згради во општествена сопственост; 

Одлука за именување заменик републички се-
кретар за земјоделство и шумарство; 

Одлука за потврда на Статутот на Републич-
ката Заедница на осигурувањето Сараево; 

Одлука за именување членови на Советот на 
Високата стопанска школа во Сараево; 

Упатство за примена на одредбите од чл. 9, 10 
и 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон 
за укинување на околиите; 

Упатство за примена на одредбите од членот 
12 на Законот за спроведување на Уставниот закон 
за укинување на околиите; 

Решение за именување Економски совет на 
Извршниот совет; 

Решение за именување Правен совет на Из-
вршниот совет; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичката комисија за работно време; 

Решение за разрешување и именување член на 
републичката комисија за исклучително призна-
вање на права од пензиското осигурување; 

Статут на Републичкиот фонд за социјални ус-
танови. 

Во бројот 20 од 27 јуни 1966 година објавува: 
Наредба за определување на здравствените у-

станови што се овластени за вршење анализа на 
крвта заради утврдување на алкохолираноста на 
учесник во сообраќа тот; 

Упатство за начинот и постапката при зема-
њето на крв и вршење на анализа заради утврду-
вање на алксхолира,носта на учесник во сообра-
ќајот; 

Одлука на Уставниот суд на БиХ за поништу-
вање на Одлуката за припојување на Народната 
библиотека кон Народниот универзитет во ,Власе-
ница. 

Во бројот 21 од 11 јули 1966 година објавува: -
Населба за ограничување брзината на движе-

њето на моторните возила на деловите на патишта 
од I ред; 

Наредба за забраната на обучување во прак-
тичното управување со моторни возила на деловите 
на патишта од I ред; 

Упатство за пресметувањето и наплатата на 
придонесот за здравственото осигурување на зем-
ј 'делците; 

Упатство за формата и за начинот на водење на 
деловните книги на обврзниците на придонесот од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејностј како и самостојно вр-
шење интелектуални услуги; 

Решение за назначување директор на Дирек-
цијата на заедничките служби на републичките 
државни органи; 

Одлука на Уставниот суд на БиХ за поништу-
вање на точката 4 од Одлуката на Собранието на 
Комуналната заедница на социјалното осигурување 
на работниците Приедор бр. Р 10/1-68 од 12 март 
1966 година. 

Во бројот 22 од 15 јули 1966 година објавува: 
Закон за научните дејности; 
Закон за Академијата на науките и уметностите 

на Босна и Херцеговина; 
Закон за помошта на жртвите на фашистичкиот 

терор; 
Закон за осигурување на учесниците на Народ-

ноослободителната војна: 
Закон за исплатување привремена пензија на 

југословенските државјани што се здобиле со право 
ка ј странски носител на социјално осигурување; 

Закон за органите за прекршоци; 
Закон за мерките за унапредување на сточар-

ството; 
Закон за здравствената заштита на добитокот; 
Закон за Републичката комисија за утврдување 

пензиски стаж; 
Закон за измени на Законот за износот на при-

ходите што влијаат врз остварувањето на правото 
на паричен надоместок за време на привремена 
безработност; 

Одлука ' за финансиската програма на научно-
истражувачката дејност за периодот од 1966 до 
1967 година; 

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот 
завод за унапредување на школството; 

"Одлука за потврда на Статутот на Републич-
киот општествен фонд за образование; 

Одлука за одобрување Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за научна работа за 1965 година; 

Одлука за одобрување Завршната сметка на Ре -
публичкиот фонд за унапредување на библиотекар-
ството за 1965 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за унапредување на издавачка-
та дејност за 1965 година; 

Одлука за одобрување на Завршната ,сметка на 
Републичкиот фонд за кредитирање на студентите 
за 1965 година; 

Одлука за одобрување Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на кинематогра-

ф и ј а т а за 1965 година: 
Одлука за одобрување на Завршната сметка на 

Републичкиот општествен фонд за школство за 1965 
година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности за 1965 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за патишта на СР БиХ за 1965 
година; 

Одлука за одобрување Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд на водите за 1965 година. 

Во бројот 23 од 1 август 1966 година објавува: 
Одлука за измена на Одлуката за определува-

ње премија за кравјо млеко во 1966 година; 
Правилник за работата на Комисијата на мати-

чар! гте на високошколските установи што не се ос-
новат со закон или со акт на универзитетот; 



Среда, 8 февруари 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Правилник за полагање завршен испит во тех-
ничките и на нив соодветни училишта за стопанс-
твото и општествените служби; 

Правилник за условите за основање и преста-
нок, за организацијата и работата на домовите на 
учениците; 

Наредба за вршење попис на друмски з а п р е ж -
ни возила и за наплатување на надоместоците што 
с е плаќаат за друмски запрежни возила; 

Наредба за утврдување на цената на личната 
карта во СР БиХ; 

Решение за назначување членови на Републич-
ката комисија за утврдување тензи ски стаж; 

Решение за утврдување на списокот на органи-
зациите што ги исполнуваат условите за утврдува-
ње на квалитетот односно за вршење анализи на 
земјоделското и шумското семе: 

Исправка на Одлуката за определување бројот 
на студентите што можат да се запишат на одделни 
високошколски установи во учебната 1966/67 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 15 од 25 мај 1966 година 
објавува: 

Закон за Стопанската банка; 
Одлука за усогласување на пензиите, инва-

лид мините и додатокот за помош и нега со движење-
то на просечните трошоци на животот во 1965 го-
дина; 

Одлука за определување на валоризационите 
коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во 1961, 1962, 1963 и 1964 година не нивото 
на личните доходи од 1965 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за валоризационите коефициенти за пресметување 
ед личните доходи остварени во 1961, 1962 и 1963 го-
дина на нивото на личните доходи од 1964 година; 

Одлука за определување на валоризациониот 
коефициент за пресметување на личните доходи 
остварени во првите седум месеци од 1965 година 
на нивото на општиот просек на зголемувањето на 
личните доходи во периодот август-декември 1965 
година; 

Одлука за измена на Одлуката за измени и 
. дополнување на Одлуката за граничниот износ на 

најниското пензиско примање и за висината на 
заштитниот додаток на пензиите; 

Одлука за определување на највисокиот износ 
на пензискиот основ односно личниот доход од кој 
може да се определи пензија; 

Одлука за измена не Одлуката за висината на 
додатокот за помош и нега; 

О д л у п за задолжување на Републичката за -
едница на социјалното осигурување на работниците 
— Скопје, за потребите на фондот за додаток на 
деца во 1966" година; 

Одлука за мерилата и начинот на определување 
парични износи на кои занаетчиите се осигуруваат 
и кои служат како основ за плаќање придонес за 
здравствено осигурување и определување на па -
рични надоместоци; 

Одлука за надоместок на инвалидите на трудот 
при купување на моторни возила; 

Одлука за користењето на средствата за за -
крепнување на пензионерите во 1966 година. 

Во бројот 16 од 31 ма ј 1966 година објавува: 
Одлука за определување состав на Конкурсна 

комисија на Заводот за осигурување на имоти и 
лица „Македонија" - Скопје; 

Решение за давање согласност на Железнич-
кото транспортно претпријатие во Скопје за трајно 
запирање на патници и стока на пругата 0,60 Гос-
тивар—Охрид и Подмоле—Струга: 

Правилник за регистрирање на спомениците 
на културата. 

Во бројот 17 од 6 јуни 1966 година објавува: 
Уредба за начинот на исплатата на аконтација 

на ћоранешните сопственици на нацианализирани-
от сточен посед; 

Одлука за утврдување условите под кои оп-
штините ќе ги употребат средствата за отстрану-
вање на причините за смртноста к а ј доенчињата 
обезбедени од Републичкиот буџет за 1966 година; 

Одлука за ограничување бројот на студентите 
што можат да се запишат на одделни факултети 
на Универзитетот во Скопје; 

Одлука за условите и начинот на користење 
на средствата што републичките органи ги оства-
руваат со својата дејност. 

Во бројот 18 од 13 јуни 1966 година објавува: 
Уредба за изменување на Уредбата за на јви-

соките износи на патни и други трошоци на работ-
ниците во републичките органи на управата што 
им се признаваат во материјални трошоци; 

Правилник за елементите на" одлуката која го 
заменува Урбанистичкиот план; 

Упатство за содржината на регионалната прос-
торна студија и основниот регионален просторен 
план. 

Во бројот 19 од 17 јуни 1966 година објавува: 
Закон за укинување на окружните судови 'во 

Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес; 
Закон за изменување д а Законот за подрачјето 

на општинските и окружните судови од општа -
надлежност во Социјалистичка Република Ма-
кедонија; 

Закон за изменување на Законот за подрачјата 
на окружните стопански судови во Социјалистичка 
Република Македонија; 

Закон за надоместоците на сведоците,i вешта-
ците и толкувачите во управната постапка; 

Закон за јавното правобранителство; 
Одлука за надоместоците на судиите-поротки-

ни на окружните судови, стопанските судови и Вр-
ховниот суд на Македонија и за наградите на су-
судиите-поротници на стопанските судови; 

Одлука за дополнување на Одлуката за опре-
делување на јавни патишта од I I и H I ред; 

Правилник за полагање на поправните, клас-
ните, дополнителните и вонредните испити во гим-
назијата. 

Во бројот 20 од 25 јуни 1966 година објавува: 
Решение за разрешување помошник на репуб-

личкиот секретар за индустрија и трговија; 
Решение за именување помошник на републич- v  

илот секретар за индустрија и трговија; 
Решение за именување потсекретар' на Репуб-

личкиот секретаријат за земјоделство и шумарство; 
Решение за именување управител на Народна-

та и универзитетската библиотека во Скопје; 
Решение за разрешување и именување член на 

Советот на Републичкиот завод за продуктивност 
на трудот; 

Р е ш е ш е за престанување на мандатот и име-
нување на членови на Советот на Републичкиот 
завод за продуктивност на трудот; 
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Решение за престанување на мандатот и име-
нување членови на Советот на Заводот за урба-
низам и станбено-комунална техника во Скопје; 

Решение за престанување на мандатот и име-
нување на членови на Советот на Управата за на-
ционални паркови и ловишта во Скопје; 

Упатство на водењето и образецот на региста-
рот на издадените одобренија; / 

Решение за укинување на окружните јавни 
обвинителства во Куманово, Охрид, Тетово и Ти-
тов Велес. 1 

Во бројот 21 од 8 јули 1966 година објавува: 
Уредба за надоместоците на судиш?е-поротници 

на Републичкиот совет за ' прекршоци; 
Упатство за легитимацијата на инспекторот за 

патен сообраќај. 

С О Д Р Ж И Н А 
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67. Закон за измени и дополненија на 

конот за изборот на сојузните пратеници 
68. Закон за измени на Законот за изборните 

единици з ^ избор на пратеници за Сојуз-
ната скупштина — — — — — — — 

f 69.)Закон за измени на Законот за средства-
I КјЅ та на стопанските организации — — — 

70. Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за земјоделските задруги 
Основен закон за здобивање со право на 
сопственост на земјоделски орудија и за 
користење земјоделски орудија од страна 
на граѓани — — — — — — — — 
Основен закон за осигурувањето и осигу-
рителните организации — — - : 

Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за задолжително осигурување имот 
и лица — — — — — — — — — 
Закон за задолжително опфаќање на ри-
зикот од земјотрес во одделни видови о-
си турување — — 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за јавните патишта 

регистар на 
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83. Одлука за Програмата за употреба на 

средствата за унапредување на водосто-
панството предвидени во сојузниот буџет 
за 1967 година — — — — — - — 

84. Одлука за условите и начинот за корис-
тење на средствата на сојузниот буџет за 
1967 година за покривање на обврските 
за повластено возење — — — — — 

85. Одлука за определување премии за крав-
јо млеко во 1967 година — — — — , — 

86. Одлука за определување премија за су-
ров памук во 1967 година 

87. Одлука за давање регрес при продажба-
та на вештачки ѓубриња за потребите на 
земјоделството и шумарството во 1967 го-
дина — — - — — — — — — 

88. Одлука за измени на Одлуката за про-
дажните цени на житото и на производи-
те од жито — — — — — — — — 

89. Одлука за условите и за начинот на ко-
ристење на средствата што Сојузниот за-
вод за статисти-ка ги остварува со врше-
ње на услугите и издавачката дејност — 

90. Одлука за установување амортизација за 
предметите на опремата на Сојузниот за-
вод за статистика за електронска обра-
ботка на податоците 

91. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за начинот на вршење стручна и 
здравствена контрола над производството 
на земјоделско семе 

92. 

- 161 

172 

- - - 173 

- - 174 
Закон за Југославенскиот 
бродовите — - - - - - - 176 95. 
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99. 

Закон за дополнение на Законот за заве-
рување на потписи, ракописи и преписи 178 
Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на со-
јузниот буџет за 1966 година за давање 
помош на постраданите од поплави во 
Италија — — — — — — — — — 178 
Одлука за надоместоците на трошоците 
на сојузните пратеници за вршење на 
пратеничка функција — — — — — 178 
Одлука за финансирање на завршните 
подготовки и учествувањето на југосло-
венските спортисти на олимписките игри 
во 1968 година во Гренобл и Мексико — 178 
Препорака за понатамошниот развој на 
здружувањето и деловната соработка во 
стопанството — — — — — — — 179 
Одлука за Програмата за употреба на 
средствата за унапредување на земјодел-
ството и шумарството предвидени во со-
јузниот буџет за 1967 година — — — 182 
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185 
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Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за нормите на квалитетот 
за одделни видови земјоделско семе и 
други услови за пуштање семе во промет 
и за Единствената метода за вршење 
анализа на земјоделско семе — — — 187 
Наредба за општо ограничување на бр-
зината за определени категории моторни 
возила — - - — — — '— — - 187 
Наредба за измени на Наредбата за на-
чинот на наплатата и пресметувањето на 
надоместокот за патишта на цената на 
бензинот и плинското масло и за распре-
делбата на наплатените надоместоци — 188 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
несортното семе и за дозволените меша-
вини на земјоделско семе што можат да 
се пуштаат во промет — — — — — 191 
Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за формирање на продажните 
цени за одделни производи — — — — 191 
Решение за статистичкото истражување 
за инвестициите — — — — — — 192 
,Решение за пуштање во оптек на нови 
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Правилник за измена на Правилникот за 
начинот и постапката за усогласување на 
возните редови за превоз на патници во 
меѓурепубличкиот и меѓународниот друм-
ски сообраќај — — — — — — — 192 

Исправка на Правилникот за бродските 
светилки и средства за давање оптички и 
звучна сигнали на бродовите на југосло-
венската трговска морнарица - — — 193 

93. 

94. 


