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Врз основа на членот 41 од законот за измени 
и дополненија на Законот за претпријатијата за 
аеродромски услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/64) Законодавно-правната комисија на Со-
јузната скупштина на својата седница од 14 март 
1964 година го утврди долу изложениот пречистен 
текст на Законот за претпријатијата за аеродром-
ски услуги. 

Пречистениот текст на Законот за претприја-
тијата за аеродромски услуги го опфаќа Законот за 
претпријатијата за аеродромски услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/61) и неговите измени и до-
полненија објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/64, во кои е означено времето на влегувањето во 
сила на тој закон и неговите измени и дополненија. 

АС бр. 86 
14 март 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Јово Угрчиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ 

ПРИСТАНИШТА 

(Пречистен текст) 

I. Основни одредби 

Член 1 
Воздухопловното пристаниште е аеродром отво-

рен за јавен воздушен сообраќај, што го сочинува 
потребниот копнен или воден простор со излетно-
-слетните и други патеки, пристанишната платфор-
ма, хангарите, уредите и постројките и со други 
објекти наменети за излетување и слетување на 
воздухоплови и за прифаќање и отпремање на воз-
духоплови, патници, багаж и стоки. 

Како воздухопловно пристаниште се подразби-
ра и воен аеродром или дел на воен аеродром кој 
по дозвола од државниот секретар за народна од-
брана е отворен за јавен сообраќај. 

Член 2 
Воздухопловното пристаниште може да биде 

отворено за внатрешен воздушен сообраќај или за 
внатрешен и меѓународен воздушен сообраќај. 

Член 3 
Искористувањето, одржувањето и изградбата 

на воздухопловните пристаништа го врши, по пра-
вило, претпријатие за аеродромски услуги. 

На претпријатијата за аеродромски услуги се 
применуваат општите прописи што важат за сто-
панските организации, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 4 
Искористувањето, одржувањето и изградбата 

на воздухогхлоЕно пристаниште за кое не е основа-
но претпријатие за аеродромски услуги собранието 

на општината на чија територија е воздухопловно-
то пристаниште ќе му го довери на претпријатие 
за аеродромски услуги од територијата на друга оп-
штина, на претпријатие за воздушен сообраќај или 
на друго претпријатие. 

Член 3 
Условите и начинот за искористување, одржу-

вање и изградба на воздухопловното пристаниште 
од членот 1 став 2 на овој закон или на одделни 
негови објекти, уреди и постројки се определуваат 
со договор склучен помеѓу државниот секретар за 
народна одбрана односно органот што ќе го овла-
сти тој и претпријатието за аеродромски услуги 
или друго претпријатие што на тоа воздухопловно 
пристаниште врши аеродромски услуги. 

Член 6 
Претпријатието што искористува воздухопловно 

пристаниште е должно: 
1) да се грижи за одржувањето на излетно-сле-

тните и други патеки, пристанишната платформа, 
уредите и постројките и другите објекти на возду-
хопловните пристаништа во состојбата што ја бара 
јавниот сообраќај и безбедноста на воздухопловите 
и патниците; 

2) на секој воздухоплов што има право на ле-
тање во воздушниот простор на Југославија, да му 
овозможи користење на излетно-слетиите патеки, 
уредите и постројките и другите објекти според 
нивната намена и во согласност со важечките про-
писи, а во границите на расположивите капацитети. 

Претпријатието од ставот 1 на овој член може 
излетно-слетните и други патеки, пристанишната 
платформа, уредите и постројките и другите објек-
ти на воздухопловното пристаниште да ги искори-
стува само според нивната намена и во согласност 
со важечките прописи. 

Член 7 
Претпријатието што стопански искористува воз-

духопловно пристаниште самостојно ја утврдува, 
во рамките на важечките прописи, тарифата за 
вршење на аеродромските и други услуги. 

Тарифата за вршење на аеродромските и други 
услуги мора да биде објавена на вообичаен начин. 

Височината на надоместокот за вршењето на од-
делни услуги и дејности наведени во членот 10 ст. 
1 и 2 и членот 11 на овој закон може, според при-
родата на услугата, да се определува со договор 

II. Организација и работење на претпријатијата 
за аеродромски услуги 

Член 8 
Претпријатие за аеродромски услуги основува 

собранието на општината на чија територија е во-
здухопловното пристаниште. 

Две или повеќе општински собранија можат 
заеднички да основат претпријатие за аеродромски 
услуги на територијата на тие општини. 
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Член 9 
Основната дејност на претпријатието за аеро-

дромски услуги е одржување, реконструкција и из-
градба на воздухопловни пристаништа и прифаќање 
и отпремање воздухоплови, патници, багаж и стоки 
на воздухопловното пристаниште. 

Прифаќање и отпремање на воздухоплови, пат-
ници, багаж и стоки на воздухопловното пристани-
ште претпријатието за аеродромски услуги може да 
врши само ако ги исполнува посебните технички 
услови пропишани за тој вид дојност и ако распо-
лага со стручен кадар за вршење на таа дејност. 

Член 10 
Прифаќањето и отпремањето на воздухоплови, 

патници, багаж и стоки на воздухопловното при-
станиште претпријатието за аеродромски услуги 
може со договор да му ги довери на домашен пре-
возник. 

Претпријатието за аеродромски услуги може со 
домашниот превозник да склучи договор заеднички 
да прифаќаат и отпремаат воздухоплови, патници, 
багаж и стоки на воздухопловното пристаниште 

Ако домашниот превозник со претпријатието за 
аеродромски услуги склучи договор за прифаќање 
и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и 
стоки на воздухопловното пристаниште, тој за вр-
шење на таа дејност мора да ги исполнува услови-
те од членот 9 став 2 на овој закон. 

Член 11 
Претпријатието за аеродромски услуги може, 

ако за тоа ги исполнува пропишаните услови, да 
се занимава и со други дејности што се во врска 
со неговата основна дејност или што овозможу-
ваат подобро или поправилно користење на возду-
хопловното пристаниште или подобро давање услу-
ги на воздухопловите и патниците, како што се 
снабдување, поправка и сместување на воздухо-
плов, довезување на патниците до воздухопловното 
пристаниште, одвезување на патниците од возду-
хопловното пристаниште, давање угостителски и 
слични услуги на патниците. 

Член 12 
Ако општинското собрание му го доверило ис-

користувањето на воздухопловното пристаниште 
на претпријатие за аеродромски услуги чие седиш-
те е на територијата на друга општина или на 
претпријатие за воздушен сообраќај или на друго 
претпријатие, тоа претпријатие е должно за иско-
ристувањето на воздухопловното пристаниште да 
основе погон. 

Погонот организиран во смисла на ставот 1 од 
овој член самостојно ги користи основните средства 
што непосредно служат за извршување на задачи-
те на погонот и врши самостојно пресметување на 
доходот. 

На погоните од ставот 1 на овој член согласно 
се применуваат одредбите од овој закон што се од-
несуваат на претпријатијата за аеродромски услуги. 

Член 13 
Основните средства на претпријатието за аеро-

дромски услуги ги сочинуваат излетно-слетшп е и 
други патеки, пристанишната платформа, уредите, 
постројките, транспортните средства, земјиштето, 
хангарите и другите објекти наменети за вршење 
на дејноста на претпријатието. 

Член 14 
Со актот за основување на претпријатието за 

аеродромски услуги се определуваат, покрај друго-
то, излетно-слетните и други патеки, пристанишна-
та платформа, уредите, постројките, транспортните 
средства, земјиштето, хангарите и други објекти 
што се наоѓаат на подрачјето на воздухопловното 
пристаниште, а се предаваат како основни средства 
на претпријатието. 

Договорот односно .решението со кое општин-
ското собрание му го доверува искористувањето на 
воздухопловното пристаниште на претпријатието 
од чл. 4 и 12 од овој закон, мора да ги содржи 
сите податоци наведени во ставот 1 на овој член. 

Член 15 
Кои излетно-слетни патеки, објекти, уреди, по-

стројки и други делови на воен аеродром можат да се 
искористуваат за потребите на јавниот сообраќај се 
определува со договор склучен според членот 5 на 
овој закон. 

Со договорот од ставот 1 на овој член поблиску 
се определуваат и сите услови за користење на од-
делни делови на воениот аеродром, како и меѓусеб-
ните права и обврски на договорните страни. 

Член 16 
Претпријатието за аеродромски услуги ги оства-

рува средствата за свое работење: од аеродром-
ските надоместоци; од надоместоците за користење 
на воздухопловното пристаниште (пристанишната 
платформа и други делови) и уредите на него за 
продажба на погонско гориво и мазиво; од закуп-
нините што превозниците, други работни органи-
зации, органи на управата и други корисници ги 
плаќаат за користење на деловните и други пво-
стории, како и од приходите од други дејности на-
ведени во членот 11 на овој закон. 

Приходите од ставот 1 на овој член влегуваат 
во вкупниот приход на претпријатието. 

Член 17 
Во аеродромските надоместоци спаѓаат: 
1) надоместокот за користење на из летно-е лет-

ни патеки; 
2) надоместокот за престој на воздухоплов; 
3) надоместокот за прифаќање и отпремање на 

воздухоплов, патници, багаж и стоки; 
4) надоместокот за користење на пристанишна-

та платформа; 5) надоместокот од патници. 

Член 18 
Надоместокот за користење на излетно-слетни 

патеки го плаќа воздухопловот за користење на 
излетно-слетните и други патеки, уредите и по-
стројките што се користат при излетување^ и сле-
тувањето на воздухоплов. 

Надоместокот за прифаќање и отпремање на 
воздухоплов, патници, багаж и стоки го плаќа пре-
возникот на кој претпријатието за аеродромски у-
слуги му врши прифаќање и отпремање на возду-
хоплови, патници багаж и стоки на воздухоплов-
ното пристаниште. 

Надоместокот за користење на пристанишната 
платформа го плаќа домашниот превозник од чле-
нот 10 на овој закон за користење на пристаниш-
ната платформа и другите делови на пристаниигге-
то за прифаќање и отпремање на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки на воздухопловното при-
станиште. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа 
во определен износ за секое излетување односно 
слетување, според тежината на воздухопловот. 

Надоместокот од ставот 2 на овој член се пла-
ка за секое излетување односно слетување, според 
тежината на воздухопловот и според обемот на 
услугите што ќе се и з в р з а т при прифаќањето и 
отпремањето. 

Надоместокот од ставот 3 на овој член се пла-
ќа во определен износ за секое излетување одно-
сно слетување, според тежината на воздухопловот, 
ако не е договорено поинаку. 

Како тежина на воздухопловот се зема бруто-
-тежината на воздухопловот назначена во испра-
вите на воздухопловот. 

Надоместокот од патниците го плаќа во опре-
делен износ секој патник што го користи воздухо-
пловното пристаниште за укрцување во воздухо-
пловот. 
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Член 19 
Надоместокот за престој на воздухоплов (член 

17 точка 2) го плаќа воздухопловот за задржува-
њето на воздухопловното пристаниште над опреде-
леното време. 

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 
и врски да го определи времето за задржување на 
воздухопловите на воздухопловното пристаниште 
над кое се плаќа надоместокот од ставот 1 на овој 
член. 

Член 20 
Надоместокот за користење на воздухопловното 

пристаниште (пристанишната платформа и други 
делови) и уредите за продажба на погонско гориво 
и мазиво го плаќа работната организација што ги 
снабдува воздухопловите и другите потрошувачи со 
бензин и со .груго погонско гориво и мазиво и за 
таа цел ја користи пристанишната платформа, дру-
гите делови на воздухопловното пристаниште и уре-
дите на претпријатието што го искористува возду-
хопловното пристаниште. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се пла-
ка во определен износ на количините на продаде-
ното погонско гориво и мазиво. 

Височината на надоместокот се определува со 
договор помеѓу претпријатието што го искористува 
воздухопловното пристаниште и работната органи-
зација што ги снабдува воздухопловите и другите 
потрошувачи со погонско гориво и мазиво. 

Член 21 
Аеродромските нѕдоместоци од членот 17 на 

овој закон не ги плаќаат домашните воени возду-
хоплови. 

Член 22 
Ако не е основано претпријатие за аеродромски 

услуги, приходите од членот 16 на овој закон му 
припаѓаат на претпријатието што го искористува 
воздухопловното пристаниште. 

III. Надлежност ка државните органи 

Член 23 
Воздухопловно пристаниште може да се пг сла-

де на јавен сообраќај ако ги исполнува технички-
те и други услови што обезбедуваат безбедно изле-
тување, слетување и престој на воздухоплови на 
воздухопловното пристаниште, како и посебните 
технички и други услови за прифаќање и отпре-
мање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на 
воздухопловното пристаниште. 

С О Ј У З Н И О Т сообраќаен инспекторат утврдува, по 
претходно прибавено мислење од Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба, дали воздухопловното 
пристаниште ги исполнува условите од ставот 1 на 
овој член. 

Член 24 
Сојузниот секретар за сообраќај и вррки ќе 

пропише технички и други услови за v изградба 
и одржување на објекти што обезбедуваат безбед-
но излетување, слетување и престој на воздухо-
плови на воздухопловното пристаниште; кои рабо-
ти во смисла на овој закон се сметаат како прифа-
ќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж 
и стоки на воздухопловното пристаниште; посебни 
технички услови што мора да ги исполнува прет-
пријатието што тп -врши тие работи и услови што 
мора да ги исполнуваат стручните кадри за врше-
ње на тие работи. 

Член 25 
Сојузниот секретар за сообраќај и врски, по 

претходно прибавено мислење од државниот се-
кретар за народна одбрана, од сојузниот секретар 
за внатрешни работи и од сојузниот секретар за 
финансии, определува кои воздухопловни при-
станишта се отворени за меѓународен јавен возду-
шен сообраќај. 

Републичкиот извршен совет на предлог од 
републичкиот секретар за сообраќај што е даден 
по претходно прибавено мислење од државвниот 
секретар за народна одбрана и од републичкиот се-
кретар за внатрешни работи, определува кои воз-
духопловни пристаништа се отворени за внатрешен 
јавен воздушен сообраќај. 

Член 26 
Сојузниот секретар за сообраќај и врски го про-

пишува времето во кое воздухопловните приста-
ништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен 
сообраќај. 

Член 27 
Надзорот над правилната примена на технич-

ките и други прописи за безбедност на воздушната 
пловидба што се однесуваат на воздухопловните 
пристаништа и други аеродроми, освен воените, го 
врши Сојузниот сообраќаен инспекторат. 

Член 28 
Во вршењето на надзор од членот 27 на овој 

закон, инспекторот на воздушниот сообраќај може, 
ако утврди дека состојбата на излетно-слетните и 
други патеки, пристанишната платформа, уредите 
и постројките што служат за излетување и слету-
вање и за прифаќаше и отпремање на воздухо-
плови е таква што да може да ја загрози безбед-
носта на воздухопловите и патниците, да нареди во 
определениот рок да се извршат потребните работи 
или да се преземат потребните мерки заради отстра-

' нување на утврдените недостатоци. 
Ако работите или мерките наредени според ста-

вот 1 на овој член не бидат извршени во определе-
ниот рок, инспекторот на воздушниот сообраќај може 
да го забрани сообраќајот на воздухопловното при-
станиште наполно или само за воздухоплови од 
определена тежина, додека состојбата на воздухо-
пловното пристаниште е таква што да може да ја 
загрози безбедноста на воздухопловите и патниците. 

Ако состојбата на патеките, уредите, построј-
ките и објектите од ставот 1 на овој член ја загро-
зува безбедноста на воздушниот сообраќај, инспек-
торот на воздушниот сообраќај мора, штом ќе ги 
утврди недостатоците, да го забрани сообраќајот на 
воздухопловното пристаниште. 

Жалбата против решението донесена според ст. 
1 До 3 на овој член не го одлага извршувањето на 
решението. 

Член 29 
АКО инспекторот на воздушниот сообраќај во 

вршењето на надзор најде дека е сторен прекршок, 
стопански престап или кривично дело, тој е должен 
без одлагање да поднесе барање за поведување 
административно-казнена постапка односно пријава 
до ја*вниот обвинител надлежен за поведување по-
стапка поради стопански престап односно кривично 
дело. 

Органот на кој му е поднесено барањето за по-
ведување административно-казнена постапка одно-
сно пријава за поведување постапка поради стопан-
ски престап или кривично дело, е должен за исхо-
дот на постапката да го извести Сојузниот сообра-
ќаен инспекторат. 

Против решението за прекршок донесено по ба-
рање на инспекторот за поведување административ-
но-казнена постапка, жалба може да изјави и Со-
јузниот сообраќаен инспекторат. 

Член 30 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба (во 

понатамошниот текст: Дирекцијата) ги врши рабо-
тите во врска со спроведувањето и контролата на 
воздухопловите на воздушните патишта во возду-
шниот простор на Југославија и се грижи за тех-
ничките средства и уреди што служат за спрове-
дување и контрола на воздухопловите. 

За користењето на техничките средства и уре-
ди од ставот 1 на овој член се плаќа надоместок 
чија височина и начин на наплата РИ о п р е д е л у в а 
сојузниот секретар за сообраќај и врски, во согла-
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еност со сојузниот секретар за буџет и организа-
ција на управата. 

Воените воздухоплови не плаќаат надоместок 
за користење на техничките средства и уреди од 
ставот 2 на овој член. 

Член 31 
Со цел за безбедно спроведување на воздухо-

плови по воздушните патишта на Југославија, Ди-
рекцијата ги одобрува редовите за летање или 
поединечните летови на воздухопловите. 

Дирекцијата привремено ќе го ускрати спрове-
дувањето на воздухоплов од воздухопловното при-
станиште или на воздухопловното пристаниште ако 
најде дека е состојбата на излетно-слетните патеки, 
уредите и постројките што служат за излетување 
или слетување на воздухоплови таква што при из-
легувањето односно слетувањето да може да биде 
загрозена безбедноста на воздухопловот. 

Ако Дирекцијата привремено го ускрати спро-
ведувањето на воздухоплов поради причините на-
ведени во ставот 2 на овој член, таа е должна без 
одлагање по најбрз пат да го извести за тоа Сојуз-
ниот сообраќаен инспекторат, кој ќе ја утврди со-
стојбата на излетно-слетните патеки, уредите и по-
стројките што служат за излетување или слетува-
ње на воздухоплови и ќе донесе решение во смисла 
на членот 28 од овој закон или ќе дозволи излету-
вање односно слетување на воздухопловот. 

IV. Казнени одредби 

Член 32 
Со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие што 
искористува воздухопловно пристаниште: 

1) ако излетно-слетните и други патеки, при-
станишната платформа, уредите и постројките и 
други објекти на воздухопловното пристаниште ги 
искористува противно на нивната намена и важеч-
ките прописи (член 6 став 2); 

2) ако отвори воздухопловно пристаниште за 
јавен воздушен сообраќај, а не е претходно утвр-
дено дека тоа ги исполнува условите што обезбеду-
ваат безбедно излетување, слетување и престој на 
воздухоплови на воздухопловното пристаниште 
(член 23 став 1); 

3) ако отвори воздухопловно пристаниште за 
меѓународен јавен воздушен сообраќај, иако тоа за 
овој вид сообраќај не е определено (член 25 став 1); 

4) ако затвори воздухопловно пристаниште или 
на кој и да било друг начин го оневозможи него-
вото користење во времето во кое тоа мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај (член 26). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во претпри-
јатието со парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 33 
Со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап превозник што 
прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, багаж 
и стоки на воздухопловно пристаниште без договори 
склучени со претпријатието за аеродромски услуги 
за вршење на таа дејност (член 10 ст. 1 и 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 34 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие што 
прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, багаж 
и стоки ако не ги исполнува посебните технички 
и други услови пропишани за тој вид дејност (член 
9 став 2 и член 10 став 3). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 35 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие што 
искористува воздухопловно пристаниште, ако та-
рифата за вршење на аеродромските и други услу-
ги не ја објави на вообичаен начин (член 7 став 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 3.000 до 20.000 динари. 

Член 36 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за воздухопловен прекршок претпри-
јатие што искористува воздухопловно пристаниште 
ако не ги одржува излегао-елетните и други пате-
ки, пристанишната платформа, уредите, постројки-
те и други објекти на воздухопловното пристани-
ште во состојбата што ја бара безбедноста на изле-
тувашето и слетувањето и престојот на воздухо-
пловите на воздухопловното пристаниште (член 6 
став 1 точка 1). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 37 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за воздухопловен прекршок претпри-
јатие што искористува воздухопловно пристаниште 
или превозник: 

1) ако му го оневозможи или му го попречува 
вршењето на надзор на инспекторот на воздушниот 
сообраќај (член 27); 

2) ако не постапи по наредбата на инспекторот 
на воздушниот сообраќај издадена врз основа на 
членот 28 став 1 на овој закон. 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во претпри-
јатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 38 
Со денот 1 јануари 1962 година престанаа да 

важат: 
1) одредбите на чл. 13, 16 и 37 став 3 и на чле-

нот 38 од Уредбата за воздушната пловидба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/49), доколку се одне-
суваат на воздухопловните пристаништа; 

2) одредбите на чл. 4 и 5 став 2 од Уредбата за 
организацијата и работата на Управата за цивилно 
воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53), доколку се однесуваат на јавните аеродроми; 

3) Наредбата за надоместоците за користење на 
воздухопловните пристаништа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/61). 

Член 39 
Општинското собрание што искористува воздухо-

пловно пристаниште преку свој орган или искори-
стувањето и го доверило на некоја установа, е дол-
жно до 12 јуни 1964 година да основе претпријатие 
за аеродромски услуги или да постапи според чле-
нот 4 од овој закон. 

Член 40 
Домашен превозник што на 12 март 1964 година 

вршел прифаќање и отпремање на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки на воздухопловно приста-
ниште, ќе ја врши таа дејност додека претприја-
тието за аеродромски услуги или друго претприја-
тие што го искористува тоа воздухопловно приста-
ниште не се оспособи за вршење на таа дејност 
односно додека тоа претпријатие, во смисла на 
членот 10 од овој закон, не му го довери вршењето 
на ка а дејност. 
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Член 41 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да донесе прописи за утврдување на вредноста на 
основните средства што се пренесуваат врз прет-
пријатијата за аеродромски услуги или други прет-
пријатија што искористуваат воздухопловни при-
станишта, а кои до 12 март 1964 година не се проце-
нети според важечките прописи. 

167 

Врз основа на чл. 83 и 97а од Законот за елек-
тростопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 2/58, 1/59, 16/61 и 13/63) и членот 17 став 3 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
електростопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/63), во врска со членот 36 од За-
конот за придонесот од доходот на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 
26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63) и со точката 5 од Одлуката за нормите на 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 44/61, 52/61, 
30/62 и 53/62, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ-
ТО И РАСПОДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД 
ФОНДОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА 

ЕЈ1ТКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за формирањето и расподелбата 

ка средствата од Фондот за покривање на кусоците 
на електростопакските заедници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/59 и 51/61) во членот 2 став 2 по 
зборовите: „здружените претпријатија" запирката 
и. зборовите: „На дистрибутивните претпријатија 
(чл. 34 и 50 од Законот за електростопанските ор-
ганизации)" се бришат. 

Во ставот 5 втората реченица - се брише. 
Ставот 7 се менува и гласи: 
„По исклучок, за втората половина на 1963 го-

дина и за 1964 година, од Фондот ќе се покрие ви-
шокот на трошоците во смисла на членот 17 Од За-
конот за измени и дополненија на Законот 
за електростопанските организации, како и 
трошоците на дистрибуцијата на електрична енер-
гија на подрачјето на Електростопанеката заед-
ница на Социјалистичка Република Црна Гора и 
на подрачјето на Електростопанската заедница на 
Социјалистичка Република Македонија настанати 
со примена на одредбата од членот 30 став 1 на За-
конот за електростопанските организации. Пресме-
тувањето на овие трошоци и поднесувањето на ба-
рања за нивното покривање ќе се врши на начинот 
и под условите од членот 17 на Законот за измени 
и дополненија на Законот за електростопанските 
организации 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Ако врз основа на завршната сметка се утвр-

ди вишок на приходите над расходите на Фондот, 
овој вишок останува во Фондот и може да се упо-
треби во наредната година за намените од членот 
2 на оваа уредба." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

»от на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 31 
12 март 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

168. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА 
СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 

1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации што се занимаваат 
со земјоделско производство им се исплатува по-
себна премија од 8 динари за 1 кг за сите количини 
семе од високородни сорти пченица што до 30 
ноември 1964 година ќе им ги дадат во замена и ис-
порачат на индивидуалните земјоделски произво-
дители со кои засновале кооперативен однос зара-
ди производство на пченица од родот на 1965 го-
дина. 

Посебната премија од ставот 1 на оваа точка 
се исплатува само за оние количини семе од висо-
кородни сорти пченица за кои е издаден атест од 
овластените установи за контрола на семе и кои 
на индивидуалните земјоделски производители им 
се дадени во замена во однос 1 кг семенска пчени-
ца за 1,3 кг меркантилна пченица. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува ца товар на средствата предвидени со 
сојузниот буџет за регреси и премии во областа на 
земј од елството. 

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во согласност со Сојузниот секретари-
јат за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски 
прописи за начинот, постапката и условите за ос-
тварување на премијата, за тоа кои стопански ор-
ганизации од точката 1 на оваа одлука имаат пра-
во на премија, како и за тоа за кое семе од висо-
кородни сорти пченица може да се исплатува пре-
мијата од точката 1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 31 
12 март 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

169. 

Врз основа на членот 60 став 2 од Законот за 
буџетите и финансирањето на сомостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/64), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
ЗА РАБОТИТЕ НА ВЕТЕРИНАРСТВОТО ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ПРИХОДИ-

ТЕ СО КОИ РАСПОЛАГА ПРЕКУ ПОСЕБНА 
СМЕТКА 

1. Сојузната управа за работите на ветеринар-
ството се ослободува од плаќање придонеси и дано-
ци на приходите остварени со дејноста што ја фи-
нансира преку посебната сметка од членот 60 на 
Законот за буџетите и финансирањето на самостој-
ните установи, освен од придонесот од личниот до-
ход и придонесите и надоместоците што се пресме-
туваат и се плаќаат на примањата на кои се пла-
ќа придонес за буџетите од личниот дрход. 
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2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 
1964 година. 

Р. п. бр. 32 
12 март 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. p. 

170. 

Врз основа на членот 13 од Законот за банките 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/62 и 53/62), 
а на предлог од Народната банка, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА НА 
МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТО-
ЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА КРЕДИ-

ТНИ И ДРУГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ 

1. Во одлуката за Тарифата на максималните 
провизии и надоместоци за услугите во вршењето 
на кредитни-и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/61, 16/62, 28/62, 12/63 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/63) во точката 21 ста-
вот 1 се менува и гласи: 

„Банките можат дел од провизијата на потро-
шувачите кредити да пресметуваат и наплатуваат 
на товар на наплатениот интерес по дадените кре-
дити." 

2. Одредбата на изменетата точка 21 став 1 од 
Одлуката за Тарифата на максималните провизии 
и надоместоци за услугите во вршењето на креди-
тни и други банкарски работи ќе се применува, 
согласно со одредбата од ставот 3 на точката 3 од 
главата ХШ на Општествениот план на Југосла-
вија за 1964 година, и на сите потрошувачки креди-
ти дадени од 1 јануари 1964 година. 

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

P. п. бр. 34 
12 март 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

171. 

Врз основа на членот 142 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ4', 
бр. 22/62 и 53/62), во согласност со Сојузниот секре-
таријат за труд и со Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика, Државниот секре-
таријат за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ И ПОМОШТИТЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ 

ФАМИЛИИ 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за остварување 

на правата од здравственото осигурување и за о-
пред е лу ва ње на износите на надоместоците и помо-

штите на воените осигуреници и на членовите на 
нивните фамилии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/63) членот 27 се менува и гласи: 

„Упатувањето на осигурено лице во стационар-
на здравствена установа специјализирана за леку-
вање со примена на природни фактори за лекување 
се врши врз основа на решение од надлеж-
ниот военосанитетски срган на командата на арми-
ја на чие подрачје осигуреното лице го има посто-
јаното место на престојот. Упатување во таква 
здравствена установа на воен осигуреник кој се 
наоѓа на служба во Военото воздухопловство може 
да се врши и врз основа на решение од военосзни-
тетскиот орган на Военото воздухопловство. Реше-
нието се донесува на предлог од воен лекар пое-
динец и оценка од надлежната военолекарска ко-
мисија. Овој вид лекување се применува како про-
должеток на болничкото или амбулантното лекување. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, осигуре-
ните лица што се наоѓаат на стационари^ лекување 
во Военомедицинската академија се упатуваат на 
лекување во здравствената установа од ставот 1 на 
овој член врз основа на решение од управата на 
Военомедицинската академија донесено на предлог 
од лекарот специјалист што го лекува осигуреното 
лице и оценката од надлежната военолекгрска ко-
мисија." 

Член 2 
Во членот 36 став 1 зборовите: „што родителите 

му се болни" се заменуваат со зборовите: „што еден 
од родителите му е болен". 

Член 3 
Во членот 45 став 3 по зборовите: „началникот 

на е аните тек ото одделение на командата на арми-
јата" се додаваат запирка и зборовите: „ н а ч а л н и к о т 
на Военомедицинската академија". 

Член 4 
Во членот 77 став 2 по зборовите: „Командата 

на Военото воздухопло<вство" се додаваат зборовите: 
„или управата на Военомедицинската академија". 

Член 5 
Во членот 82 точка 4 на крајот точката се за-

менува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
точка 5, која гласи: 

„5) одредбите на членот 11 став 2 точка 4 на 
Правилникот за надоместоците на патните и селид-
бените трошоци во Југословенската народна армија 
(„Службени војни лист", бр. 23/60), на точката 3 од 
Упатството за примена на Правилникот за надоме-
стоците на патните и селидбените трошоци во Ју-
гословенската народна армија („Службени војни 
лист", бр. 23/60) и на точката 6 од Наредбата за 
надоместоците за превоз на воените лица со же-
лезница („Службени војни лист", бр. 5/61), доколку 
се во спротивност со одредбите од овој правилник." 

Член б 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 84 
4 март 1964 година 

Белград 

Државен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, е. р. 
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172. 

Врз основа на точката 24 став 2 од Одлуката 
за спроведување на мерките на општата кредитна 
политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/64), Сојузниот секретаријат за финансии до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 
И ЗА ЗАЛИХИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАНИЈА 

1. Во Наредбата за условите за одобрување кре~ 
дити за подготвување и за залихите на определе-
ни изданија („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/63), 
точката 9 се менува и гласи: 

„9. Кредити предвидени со оваа наредба за по-
дготвување изданија банките можат да одобру-
ваат само за нови изданија, а кредити за залихи — 
и за затечени изданија. 

При определувањето на роковите за враќање 
на кредитите за затечени изданија, роковите пре-
двидени во точката 5 од оваа наредба ќе се сметаат 
од денот на излегувањето од печат на секое изда-
ние поединечно." 

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

Бр. 2-420-13 
10 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

173. 

Врз основа на членот 38 став 1 во врска со чле-
нот 37 став 1 од Уредбата за девизното работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 и „Службен лист 
иа СФРЈ", бр. 26/63), во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за финансии и Сојузниот секретаријат 
за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНО-

ВА НА РЕСТРИКТИВНА ДОЗВОЛА 
1. Во Наредбата за утврдување на стоките што 

се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/63 и 39/63) во точката 1 одредбата 
под 8 се брише. 

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

П. бр. 5021 
24 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

174. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 
Сојузниот завод за цени („Сл/жбен лист на ФНРЈ", 
бр. 42/62), Сојузниот секретаријат за општи стопан-
ски работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО 

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63 и 2/64), во одделот I во 

гранката 313 по одредбата под 12 се додава нова 
одредба под 13, која гласи: 

„13) дел кани железнички прагови од бука, даб 
и бор". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 321 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 15 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ПРИФАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИЦИ-ПОВРАТНИЦИ 

Во Сојузната комисија за прифаќање на иселе-
ници-повратници, што е формирана со Решението 
на Сојузниот извршен совет Б. бр. 46 од 23 јуни 1962 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62), се 
именуваат, и тоа: 

за претседател 
1) Божидар Павловић секретар на Социјално-

здравствениот собор на Сојузната скупштина; 
за секретар 
2) Олга Девечерски, началник на Одделението за 

општа социјална заштита во Сојузниот секретари-
јат за здравство и социјална политика; 

за членови: 
3) Ратко Маричиќ, советник во Сојузниот секре-

таријат за труд; 
4) Марко Поповиќ, советник во Сојузниот се-

кретаријат за внатрешни работи; 
5) Радојко Станковић советник во Советот за 

прашања на иселениците; 
6) Милан Метикош, советник во Државниот се-

кретаријат за надворешни работи; 
7—12) претседателите на републичките комисии 

за прифаќање на исел еници-повра ганци. 
Б. бр. 12 

7 март 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУ. .ВЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичко Републике 
Србије" во бројот 10 од 14 март 1964 година обја-
вува: 

Уредба за овластување на Републичкиот секре-
таријат за индустрија да врши определени работи 
од Законот за електростопанските организации; 

Уредба за определување премија за кравјо 
млеко во 1964 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за финан-
сирање на определени самостојни установи; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за воведување заедничка општа служба за репуб-
личките органи на управата; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 18 март 1964 
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Решение за измена на Решението за самостој-
ните установи што се финансираат според принци-
пите на доход; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за основање шумско-стопански подрачја; 

Решение за разрешување и именување членови 
на советите на факултетите на Универзитетот во 
Белград; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Советот на Универзитетот во Нови Сад; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател, потпретседател и членови на управниот од-
бор на Стопанската банка на СР Србија; 

Наредба за редот за првенство по кој им се 
врши испорака на електрична енергија на потро-
шувачите; 

Упатство за условите и начинот за исплата на 
премијата за мравјо млеко во 1964 година; 

Решение за определување стручњаци кои во 
1964 година можат да се именуваат за вршење 
здравствена контрола на објектите за производство 
на посадочен материјал; 

Одлука за патните и други трошоци на члено-
вите на Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците; 

Договор за социјално осигурување на музича-
рите по џез и забавна музика од територијата на 
СР Србија; 

Договор за социјално осигурување на професи-
оналните шофери сопственици на патнички и то-
варни а уто-такси — Белград. 
УРАДИМ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА СЛОВЕНИЈА 
„У радни лист Социјалистичке Републике Сло-

веније во бројот 6 од 20 февруари 1964 година об-
јавува: 

Решение за определување на органите кај кои 
ќе се изврши проверувањето според првиот став 
на членот 18 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за јавните службеници; 

Правилник за содржината и начинот на воде-
њето на дневникот за изведување работи и на кни-
гата за пресметковни мерења; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за маржите во трговијата на големо; 

Упатство за тоа што се смета како секундарна 
мрежа на комуналните постројки и уреди при граде-
њето на комуналните објекти. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике 
Црне Горе" во бројот 5 од 29 февруари 1964 година 
објавува: 

Одлука за давање согласност на програмата на 
работите на Републичкиот фонд за патишта за 1964 
година; 

Одлука за финансирање на Стопанската комора 
ва СРЦГ во 1964 година; 

Решение за именување на членовите на Советот 
на Републичкиот завод за продуктивност на трудот 
што ги именува Извршниот совет; 

Решение за измена на Решението за именување 
Комисија на Извршниот совет на Собранието на 
СРЦГ за работно време; 

Решение за назначување помошник на репуб-
личкиот секретар за просвета; 

Решение за назначување директор на Репуб-
личкиот завод за цени; 

Решение за именување Совет на Републичкиот 
центар за културно-уметничка дејност; 

Решение за именување на членовите на Сове-
тот на Сеизмолошката станица во Титоград што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за именување Републички совет за 
научна работа; 

Решение за именување Управен одбор на Сто-
панската банка на СРЦГ; 

Решение за имену вакв е на членовите на Уп-
равниот одбор на Службени лист СРЦГ што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за именување на членовите на Советот 
на Централната библиотека во Цетиње што ги име-
нува Извршниот совет; 

Решение за именување на членовите на Советот 
на Државниот архив во Цетиње што ги именува 
Извршниот совет; 

Правилник за книжење на приходите од такси 
на орудија за производство и на предмети во гра-
ѓанска сопственост; 

Решение за утврдување на листата на струч-
њаци за вршење надзор над стручната работа на 
здравствените установи, лекарите и други здрав-
ствени работници во 1964 година; 

Решение за утврдување на списокот на струч-
њаци за вршење здравствена контрола на објектите 
за производство на посадочен материјал во 1964 
година; 

Решение за утврдување на списокот на објек-
тите за производство на посадочен материјал на 
кои е утврдено присуство на опасни растителни бо-
лести и штетници во 19*63 година; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за условите и начинот на држање на кози од 
санска раса; 

Исправка на Решението за именување Управен 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување на 
кинематографијата и на Решението за именување 
Управен одбор на фондот Његошева награда. 

166. Закон за искористување на воздухоплов-
ните пристаништа — — — — — — 245 

167. Уредба за измени на Уредбата за форми-
рањето и расподелбата на средствата од 
фондот за покривање на кусоците на 
електростопанските заедници — — — 249 

168. Одлука за определување посебна премија 
за семе од високородни сорти пченица во 
1964 година — — — — — — — — 249 

169. Одлука за ослободување на Сојузната 
управа за работите на ветеринарството од 
плаќање придонеси и даноци на прихо-
дите со кои располага преку посебна 
сметка — — — — — — — — — 249 

170. Одлука за измена на Одлуката за Та-
рифата на максималните провизии и надо-
местоци за услугите во вршењето на кре-
дитни и други банкарски работи — — 250 

171. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за постапката за оствару-
вање на правата од здравственото осигу-
рување и за определување на износите на 
надоместоците и помоштите на воените 
осигуреници и на членовите на нивните 
фамилии — — — — — — — — 250 

172. уЈаредба за измена на Наредбата за усло-
вите за одобрување кредити за подготву-
вање и за залихите на определени изда-
нија — — — — — — — — — — 251 

173. Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоките што се увезуваат врз 
основа на рестриктивна дозвола — — 251 

174. Наредба за дополнение на Списокот на 
производите и услугите што се опфаќаат 
со контролата на цените — — — — 251 
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