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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 ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПОСАДА НА ПЛОВИЛО ЗА ВНАТРЕШНА ПЛО-
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пловило за внатрешна пловидба, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 9 март 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 30 март 1966 година. 

П. Р. бр. 417 
31 март 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. p. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ПОСАДА НА ПЛОВИЛО ЗА ВНАТРЕШНА 

ПЛОВИДБА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Посадата на пловило за внатрешна пловидба (во 
понатамошниот текст: пловилото) ја сочинуваат ли-
цата укрцани за извршување определени работи на 
пловилото и запишани во пописот на посадата. 

Член 2 
Членовите на посада на пловило вршат на пло-

вилото работи на палуба, работи на машина и опјшти 
работи. 

Член 3 
Работите на палуба ги опфаќаат работите на 

пловидба, работите на одржување на трупот, нави-
гационите уреди и опремата на пловилото, работите 
на обезбедување на сигурноста на пловилото, како 
и распоредот на работата на членовите на посадата 
во воска со товарот што се превезува. 

Работите на палуба на брод за внатрешна пло-
видба (во понатамошниот текст: бродот) ги раководи 
заповедникот на бродот, а работите на палуба на 
други пловила — старешината на пловилото. 

Член 4 
Работите на машина ги опфаќаат работите во 

врска со работата и одржувањето на габонските и 
други постројки на бродот, електричните инсталации 
и помошните уреди на бродот. 

Работите на машина ги раководи управител на 
машина, 

Член 5 
Општите работи ги опфаќаат работите на снаб-

дување на бродот, работите во врска со прифаќа-
њето, сместувањето, исхраната, послужувањето и 
другите работи што се однесуваат на грижите за 
патниците, работите на здравствената заштита на 
членовите на посадата, патниците и другите лица 
на бродот, работите на администрацијата, предава-
њето и примањето "ШГ знаци и известувања од сите 
видови по пат на оптички и радио-уреди на плови-
лото, како и одржувањето на тие уреди во исправна 
состојба, и другите работи што не се опфатени со 
другите служби на бродот. 

Општите работи ги раководи членот на посада-
та што ќе го определи бродарот односно заповедни-
кот на бродот. 

Член 6 
Членовите на посадата ги остваруваат на плови-

лото правата на самоуправувањето определени со 
закон, со статутот или со друг општ акт на работ-
ната организација. 

Член 7 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

имаат следните значења: 
1) пловило е секое пловно средство за внат-

решна пловидба, освен пловечка постројка, сплав и 
чамец; 

•2) брод е пловило за внатрешна пловидба што 
има сопствен механички погонски уред; 

3) бродар е работна организација, друго правно 
лице или граѓанин кој како поседник на бродот е 
носител на пловидбениот потфат. 

П. Посада на пловило 
Член 8 

За вршење работи со кои се обезбедува сигур-
ност на пловидбата и на пловилото, пловилото мора 
да има соодветен број членови на посада со про-
пишана стручна спрема. 

Член 9 
Член на посада може да врши работи од опре-

делено звање на пловило ако за нивното вршење 
има соодветно овластување. 

Овластувањето за вршење работи од определе-
но звање на пловило ќе му се одземе на лице што на 
лекарски преглед ќе биде огласено како неспособно 
за вршење на тие работи. 

На член на посада можат да му се одземат сите 
или одделни овластувања за вршење работи од оп-
ределено звање на пловило ако тешко ги повреди 
своите должности пропишани со овој закон, или не 
постапи по правилата на навигацијата и со тоа ја 
доведе во опасност сигурноста на сообраќајот, или 
го оштети пловилото што го управува или товарот 
на него, или ја загрози безбедноста на патниците на 
пловилото или на другите членови на посадата.^ 

Одземањето на овластувањето може да биде 
трајно или привремено. Овластување може прив-
ремено да се одземе во траење до една година. 

Овластувањето го одзема органот на управата 
што го издал овластувањето. 

Член 10 
Како член на посада може да се укрца само ли-

це што има бродарска книшка, 
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Бродарската книшка е исправа со која се до-
кажува стручната спрема на член на посада, свој-
ството во кое член на посадата е укрцан на плови-
лото и траењето на тоа укрцувѕње. 

Бродарската книшка снабдена со виза за пату-
вање во странство, издадена од надлежниот ор гли 
на управата, служи и како патна исправа (пасош) 
и го овластува членот ка посада да биде член на по-
сада на пловило што плови во странство, како и да 
патува во странство заради укрцување на пловило 
или по искрцувањето од пловило во странство, да се 
врати во Југославија. 

Член .11 
Ако бродар искрца член на посада или член на 

посада без своја вина се искрца од пловило надвор 
од пристаништето во кое е седиштето на бродарот, 
бродарот е должен на свој трошок да му обезбеди 
враќање во тоа пристаниште, а ако е тоа предви-
дено со статутот или со друг општ акт на работната 
организација односно со спогодбата за засноваше ра-
ботен однос, во местото на неговото живеалиште 
односно престојувалиште (во понатамошниот текст: 
повратно патување). 

Членот на посада од моментот на искрцување™ 
од пловило до моментот на враќањето во приста-
ништето во кое е седиштето на бродарот односно 
во неговото живеалиште односно престојувалиште 
има право на дневници и на надоместок за личен 
превез. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член во поглед на 
трошоците на превозот се однесуваат и на членови-
те на семејството на искрцаниот член на посада. 

Член 12 
Повратно патување се смета како обезбедено ако 

на членот на посада "му е обезбедено запослување 
на соодветно работно место на пловилото што плови 
кон пристаништето во кое е седиштето на бродарот. 

Во случајот од ставот 1 на овој член, на членот 
на посада му припаѓа личен доход според правилни-
кот на работната организација, а ако е бродарот 
граѓанин или граѓанско правно лице — надоместок 
за работа за време на зажалувањето на пловило. 

Член 13 
Одредбите од чл. 11 и 12 на овој закон се приме-

нуваат и на странците што се членови на посада на 
југословенско пловило, под услов државата чии 
државјани се тие да постапува на ист начин со ју-
гословенските државјани укрцани на пловило од 
нивна државна припадност. 

Член 14 
Во странски пристаништа член на посада на 

пловило кој е југословенски државјанин може за-
ради заштита н^ своите права и интереси од работен 
однос да му се обрнува само на југословенското ди-
пломатско или конзуларно претставништво. 

Член 15 
Член на посада на пловило ги врши работите 

определени со неговото звање и работно место на 
пловилото, а во случај на нужда и додека таа трае 
заповедникот на бродот односно старешината на 
пловилото има право да му нареди на член на поса-
да да врши и други работи. 

Член 16 
Член на посада на пловило не смее без одобру-

вање од непосредно претпоставениот старешина да 
ја напушти должноста- што ја врши на пловилото, 
ниту смее да се оддалечи од пловилото без одобру-
вање на заповедникот на бродот односно од старе-
шината на пловилото или лицето што ќе го опреде-
ли тој. 

Член 17 
Член на посада на брод или пловило што се вле-

че е должен правилно да ги врши сите работи на 
бродот или пловилото што ќе му се доверат, како и 
грижливо и благовремено да ги извршува наредби-
те од заповедникот на бродот, а член на посада на 
пловило што се влече — и наредбите од стареши-

ната на пловилото, како и од другите старешини на 
бродот односно на пловилото. 

Член 18 
За секој вонреден настан во врска со пловилото, 

патниците, другите лица или товарот на пловилото, 
членот на посада на пловилото е должен веднаш да 
го извести својот непосреден старешина или запо-
ведникот на бродот односно старешината на пло-
вилото. 

Член 19 
Во случај на опасност или хаварија, членовите 

на посада на пловилото се должни да се заложуваат 
за спасување на пловилото, патниците, другите лица 
и товарот, додека Заповедникот на бродот односно 
старешината на пловилото не нареди бродот односно 
пловилото да се напушти. 

Член 20 
Бродарот е должен на членот на посада на пло-

вило да му ја надомести штетата предизвикана на 
предметите наменети за негова лична употреба на 
пловилото и за употреба на членовите на неговото 
семејство укрцани на пловилото, определен^ со ста-
тутот или со друг општ акт на работната организа-
ција или на друго правно лице, што му се уништени 
или оштетени при хаваријата на пловилото. 

Во поглед на повратното патување на член на 
посада на пловило што претрпело бродолом, се при-
менуваат одредбите од чл. 11 до 13 на овој закон. 

Член 21 
За штетата настаната поради смрт или телесна 

повреда на член на посада на пловило одговара 
бродарот, ако смртта или телесната повреда наста-
нала со негова вина или со вина на лице за кое 
одговара бродарот. 

Вината на бродарот се претпоставува, додека не 
се докаже противното, ако смртта или телесната по-
вреда на член на посада на пловило настанала по-
ради бродолом, судирање, насу ку вање, експлозија, 
пожар или-во врска со некој од тие настани. 

Член 22 
Бродарот определува дали и под кои услови 

членовите на посада на пловило ќе носат службено 
облекло. 

Ако членовите на посада на пловило од ставот 
1 на овој член носат службено облекло, тоа мора да 
им одговара на прописите за кројот, бојата и озна-
ките на службеното облекло на членовите на по-
садата. 

III. Заповедник на брод и старешина на пловило 
Член 23 

Заповедникот на брод и старешината на плови-
ло мораат да бидат југословенски државјани. 

Заповедникот на брод односно старешината на 
пловило во случај на смрт, попреченост или отсут-
ност го заменува во сите негови овластувања нај-
стариот по ранг член на посада што врши работи на 
палуба на бродот односно пловилото. 

Член 24 
Заповедникот на брод односно старешината на 

пловило ги раководи сите работи на бродот или 
пловилото. 

Заповедникот на брод односно старешината на 
пловило е должен да се грижи за снабдувањето на 
бродот односно пловилото, за неговото одржување, 
за правилното укрцување, слагањето, превозот и 
искрцување^ на товар, за правилното укрцување, 
сместување и искрцување патници, за извршување-
то на сите задачи врзани со процесот на работата, 
како и во случај на несреќа да ги презема сите мер-
ки неопходни за спасување на бродот односно пло-
вилото и лицата и товарот на него. 

Ако брод влече или потискува пловила, заповед-
никот на бродот е старешина на целиот конвој. 

Заповедникот на челниот брод што им дава за-
прега на другите бродови со влеча, е старешина на 
целиот конвој. 
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Член 25 
Заповедникот на брод односно старешината на 

пловило и лицето што во смена ги заменува се од-
говорни, секој за време на својата смена, за сигур-
носта на бродот односно пловилото. 

Заповедникот на брод односно старешината на 
пловило е должен за време на пловидбата да биде 
на бродот односно пловилото. 

Заповедникот на брод односно старешината на 
пловило е должен пред поаѓањето на пат да ја про-
вери исправноста на бродот односно пловилото, а 
при превозот на патници особено да утврди дека се 
преземени сите мерки за безбедност на патниците и 
сите пропишани исправи и членовите на посадата 
да се наоѓаат на бродот односно пловилото. 

Заповедникот на брод е должен пред поаѓањето 
на пат за пловилата во влечење односно во поти-
скуван состав (во понатамошниот текст: во влече-
ње) да ја провери нивната исправност и способност 
за извршување на определеното патување. 

Член 26 
Заповедникот на брод односно офицерот на па-

луба во смена го управува водењето на бродот и е 
должен да ги презема сите мерки потребни за си-
гурност на пловидбата. 

Заповедникот на брод е должен лично да го ра-
ководи бродот когагоде го бара тоа безбедноста на 
бродот и пловилата во влечење. 

Присуството на пилот на бродот не го ослободз7-
ва заповедникот на бродот од одговорноста да го 
управува бродот. 

Член 27 
Ако за време на патувањето настапат настани 

што бродот или пловилото во влечење, или лицата 
на нив, ќе ги доведат во опасност, заповедникот 
на бродот е должен да ги преземе сите мерки по-
требни за спасување на лицата и за отстранување на 
опасноста за бродот или пловилата и предметите 
на нив. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член е по-
требно да се жртвува или оштети пловило во вле-
чење, или оштети товарот на брод или пловило во 
влечење односно други предмети на брод или пло-
вило во влечење, бродски уреди или делови на брод 
или пловило во влечење; заповедникот на бродот 
е должен да го жртвува пловилото во влечење или 
да го оштети товарот, други предмети или бродски 
уреди, што не се неопходни за пловидбата или де-
лови на бродот или на пловилото во влечење чие 
жртвување или оштетување е од помала штета за 
бродарот и за лицата заинтересирани, за товарот на 
бродот или за пловилото во влечење. 

Член 28 
Ако во случај на опасност за брод или пловило 

во влечење сите мерки преземени за спасување на 
бродот или пловилото во влечење останале без ус-
пех, и ако пропаста на брод или пловило во влече-
ње е &еодбежна, заповедникот на бродот е должен 
првенствено да ги преземе мерките потребни за спа-
сување на патниците и другите лица на бродот или 
пловилото во влечење, ако е можно, да го отстоани 
пред потонувањето бродот односно пловилото од 
пловниот пат и да нареди бродот или пловилото во 
влечење да се напушти. 

Во случајот од ставот 1 на овој член заповед-
никот на бродот е должен да ги преземе и сите 
мерки потребни за спасување на бродскиот дневник, 
а ако околностите на случајот го дозволуваат тоа и 
мерките за спасување на другите бродски книги и 
бродски исправи и готовите пари на бродската каса. 

Овластувањата на заповедникот на бродот од 
ст. 1 и 2 на овој член ги има и старешината на пло-
вило што не е во влечење. 

Заповедникот на брод односно старешината на 
пловило смее да го напушти бродот односно плови-
лото дури откако, во границите на фактичната мож-
ност, ги презел сите мерки од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 29 
Ако за време на патување му се случи на брод 

или пловило во влечење настан што ја загрозува 
безбедноста на бродот, пловилото во влечење или 
пловидбата, или ако му се случи вонреден настан на 
брод, пловило во влечење, патниците, другите лица 
или предметите на бродот или на пловило во вле-
чење, заповедникот на бродот е должен описот на 
тој настан да го внесе во бродскиот дневник веднаш, 
а најдоцна во рок од 24 часа. 

Заповедникот на бродот е должен за настанот 
од ставот 1 на овој член да и поднесе извештај, за-
едно со изводот од бродскиот дневник, на капетанија-
та на пристаништето во кое бродот прво ќе вплови, 
ако со републички пропис не е определено овој из-
вештај да му се поднесува на друг орган на управа-
та надлежен за работите на безбедност на пловид-
бата, односно на југословенското дипломатско или 
конзуларно п р е т с т а в н и т е ако се наоѓа бродот во 
странство. 

Член 30 
Заповедникот на бродот е овластен и должен на 

сите лица на бродот и на пловилата во влечење да 
им издава наредби со кои се осигурува безбедноста 
на бродот, на пловилото во влечење и на нивната 
пловидба и одржување ред на бродот, како и да 
преземе мерки потребни за извршување на наред-
бата. 

Член 31 
Заповедникот на бродот има право за време на 

пловидбата да му ја ограничи слободата на движење-
то на бродот и пловилото во влечење на секое лице 
што потешко ја загрозува безбедноста на бродот и пло-
вилото во влечење, на членовите на посадата, пат-
ниците и другите лица и предметите на бродот и 
пловилото во влечење. Ограничување на слободата 
на движењето може да се определи само ако е не-
опходно заради безбедност на патниците и другите 
лица и предметите на бродот и пловилото во вле-
чење или заради заштита на бродоти пловилото во 
влечење, и може да трае за странец најдолго до 
доаѓањето на бродот во првото пристаниште во кое 
ќе вплови бродот, а за југословенски државјанин 
најдолго до доаѓањето на бродот во првото југо-
словенско пристаниште. 

Мерките од ставот 1 на овој член се внесуваат 
со образложение во бродскиот дневник. 

Член 32 
Заповедникот на бродот е должен да прими на 

чување тестамент што за време на патувањето на 
бродот ќе му го предаде лице што се наоѓа на бро-
дот и на пловило во влечење. 

Во поглед на составувањето на тестамент на ли-
це на бродот и на пловило во влечење од страна на 
заповедникот на бродот, важат одредбите од Законот 
за наследувањето. 

Заповедникот на бродот е должен тестаментот 
примен на чување или составен на бродот или на 
пловило во влечење да му' го предаде на самиот 
завештател по завршеното патување односно, ако 
завештателот умрел за време на патувањето на 
бродот или пловило во влечење — да и го предаде 
на капетанијата на југословенското пристаниште 
во кое бродот прво ќе вплови. Капетанијата на 
пристаништето е должна да го упати тестаментот 
до надлежниот суд. 

Забелешката за приемот на тестаментот на чу-
вање или за неговото составување на бродот или 
на пловило во влечење, заповедникот на бродот е 
должен да ја внесе во бродскиот дневник. 

Член 33 
Во случај на раѓање или смрт на брод или пло-

вило во влечење, заповедникот ка бродот е должен 
да состави записник за фактот на раѓањето или 
смртта и неговата содржина да ја внесе во брод-
скиот дневник. 

Во случај на смрт заповедникот на бродот е 
должен да состави попис на имотот на умрениот што 
се наоѓа на бродот или на пловило во влечење, и 
овој попис да го приложи кон записникот за 
смртта. 
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Записникот за раѓање или смрт на брод и попи-
сот на имотот на умрениот заповедникот на бродот е 
должен да и ги предаде на капетанијата на југосло-
венското пристаниште во кое ќе вплови бродот прво, 
ако со републички пропис не е определено овие 
исправи да мораат да му предадат на друг орган на 
управата, односно на најблиското југословенско ди-
пломатско или конзуларно претставништво во 
странство, 

Член 34 
Во случај на исчезнување на лице од брод или 

пловило во влечење, заповедникот на бродот е дол-
жен да направи записник и во него ги внесе окол-
ностите под кои лицето исчезнало од бродот или од 
пловило во влечење, со наведување на мерките пре-
земени во врска со тоа исчезнување. 

Во случај на исчезнување на лице од брод или 
пловило во влечење, заповедникот на бродот е дол-
жен да состави попис на имотот и исчезнатиот што 
се наоѓа на бродот или пловило во влечење, и овој 
попис да го приложи кон записникот за исчезну-
вањето. i , 

Забелешката за исчезнувањето на лице од брод 
или пловило во влечење заповедникот ја внесува во 
бродскиот дневник. 

Исчезнувањето на лице од брод или пловило во 
влечење, како и исчезнувањето на лице во случај 
на бродолом, заповедникот на бродот е должен да 
п го пријави на капетанија на југословенското при-
станиште во кое ќе вплови бродот прво ако со ре-
публички пропис не е определено исчезнувањето 
да му се пријавува на дpvг орган на упоавата. од-
носно на најблиското југословенско дипломатско 
или конзуларно претставништво во странство. 

Член 35 
Заповедникот на бродот се грижи личните пред-

мети на лице умрено на бродот или на пловило во 
влечење или исчезнато за време на патување, да 
се чуваат на бродот и штом ќе пристигне бродот во 
првото југословенско пристаниште да и се предадат 
на капетанија на пристаништето, ако со републички 
пропис не е определено да му се предадат на друг 
орган на управата надлежен за работите на без-
бедност на пловидбата. 

Ако бродот не патува ниту се предвидува дека 
во догледно време ќе патува за југословенско при-
станиште, заповедникот на бродот, ако е можно, ќе 
ги испрати во Југославија препметитр m ставот 1 
на овој член со друг југословенски брод. 

Член 36 
Ако за време на патувањето член на посада на 

брод или пловило во влечење, патник или друго 
лице на брод или пловило во влечење, изврши кри-
вично дело, заповедникот на бродот е должен да ги 
преземе, според околностите, мерките потребни да 
се попречи или заблажи настапувањето на штетни-
те последици од тоа дело, а извршителот да го по-
вика на одговорност. 

Ако постои опасност сторителот делото да го 
повтори или да избега, заповедникот на бродот ќе 
нареди на извршителот на кривичното дело да му 
се ограничи слободата на движењето на бродот или 
на пловило во влечење или да се лиши од слобода; 
со испитување на извршителот, сведок, очевидец и 
оштетеникот да се утврдат сите околности под 
кои е извршено делото и последиците што наста-
пиле; за секое сослушување да се состави записник; 
како докази да се замат на чување предметите на 
кои со помош на кои е извршено кривичното дело, 
односно на кои трагите на извршеното дело се вид-
ливи, како и да се преземат други мерки заради ут-
врдување на околностите под кои е извршено кри-
вичното дело. 

Ако брод се наоѓа во странство, заповедникот на 
бродот е должен за извршеното кривично дело да 
му 'поднесе извештај на југословенското дипломат-
ско или конзуларно претставништво во државата 
во чие пристаниште бродот ќе вплови. Заповедни-
кот е должен да постапува со извршителот на кри-
вичното дело според упатствата на југословенското 
дипломатско или конзуларно претставништво. 

По доаѓањето во Југословенското пристаниште 
so кое бродот прво ќе вплови, заповедникот на бро-
дот ќе му го предаде извршителот на кривичното 
дело на органот на внатрешните работи во приста-
ништето, со писмен извештај за извршеното кри-
вично дело и за материјалот од ставот 2 на овој 
член. 

Мерките од ст. 2 до 4 од овој член се внесуваат 
со образложение во бродскиот дневник. 

Член 37 
Ако член на посада на пловило кој е југословен-

ски државјанин самоволно го напушти пловилото 
во странско пристаниште со намера да остане во 
странство, заповедникот на бродот односно стареши-
ната на пловилото е должен ова напуштање на пло-
вило да му го пријави на југословенското дипломатско 
или конзуларно преставништво во односната држава, 
а ако ова го нема — на дипломатското или конзу-
ларното претставништво на државата овластена да 
ги застапува интересите на југословенските држав-
јани, а ако ниту ова го нема — на капетанијата на 
тоа пристаниште. 

Заповедникот на бродот односно старешината на 
пловилото е должен со записник да утврди кои 
предмети и исправи на членот на посада што само-
волно го напуштил пловилото останале на пловило-
то. Записникот се составува во присуство на двајца 
сведоци, а го потпишуваат заповедникот на бродот 
односно старешината на пловилоте и сведоците. 

Во поглед на чувањето, испраќањето во Југосла-
вија и предавањето на предметите и исправите на 
членот на посада што самоволно го напуштил пло-
вилото согласно се применуваат одредбите од чле-
нот 35 на овој закон 

Белешката за самоволното напуштање на пло-
вило и за предметите на членот на посада што оста-
нале на пловилото и за нивното предавање на над-
лежниот орган — заповедникот на бродот е должен 
да ја внесе во бродскиот дневник. 

Капетанијата на пристаниште што ќе ги прими 
личните предмети и исправите на членот на посада 
што самоволно го напуштил пловилото, ќе му ги 
предаде на неговото потесно семејство или на ро-
дителите, а ако нив ги нема — на лицето што ќе го 
определи надлежниот орган на старателството. 

Член 38 
Се смета дека член на посада самоволно го на-

пуштил пловилото со намера да остане во странство: 
1) ако го напуштил пловилото без дозвола за из-

легување на брегот, па на него не се вратил во рок 
од осум дена од моментот на напуштањето на 
пловилото; 

2) ако го напуштил пловилото со дозвола за 
излегување на брегот, па на него не се вратил во 
рок од 8 дена од моментот кога бил должен да се 
врати 

Ако член на посада бил спречен да се врати на 
време на пловилото, рокот од ставот 1 на овој член 
тече од денот кога била отстранета пречката. 

Ако член на посада не можел да се врати на 
пловилото затоа што пловилото го напуштило при-
стаништето, ќе се смета дека самоволно го напуш-
тил пловилото ако не му се пријавил во рокот од 
ставот 1 на овој член на органот од членот 37 став 
1 на овој закон. 

IV. Казнени одредби 
Член 39 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 
за прекршок на внатрешната пловидба работна ор-
ганизација или друго правно лице што е носител 
на правото на користење на пловило, ако на чле-
новите на посада на пловило им даде службено 
облекло кое според кројот, бојата или ознаките не 
им одговара на прописите за службеното облекло 
на членовите на посада на пловило (член 22 став 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок на внатрешната пловидба и од-
говорното лице во работната организација или во 
друго правнб лице со парична казна до ЗОО динари. 
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Член 40 
Со парична казна до 50 динари ќе се казни за 

прекршок на внатрешната пловидба член на по-
сада на пловило кој носи службена облекло кое 
според кројот, бојата и ознаките не им одговара 
на прописите за службеното облекло на членовите 
на посада на пловило (член 22' став 2). 

Член 41 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок на внатрешната пловидба заповедник 
на брод односно старешина на пловило или лице 
што го заменува: 

1) ако исплови од пристаниште со пловило што 
нема определен број членови на посада со пропи-
шаната стручна спрема (член 8); 

2) ако за време на пловидбата нЅ се наоѓа па 
бродот односно пловилото (член 25 став 2'); 

3) ако лично не го раководи бродот кога го бара 
тоа безбедноста на бродот или на пловило во вле-
чење (член 26 став 2); 

4) ако за време на патувањето спрема член на 
посада, патник или друго лицо на бродот или на 
пловило во влечење, што извршило кривично дело 
не преземе мерки да се попречи или заблажи на-
стапувањето на штетните последици на тоа дело и 
извршителот да се повика на одговорност (член 3G 
ст. 1 и 2). 

Член 42' 
Со парична казна до ЗОО динари ќе се казни за 

прекршок на внатрешната пловидба заповедник на 
брод односно старешина на пловило или лице што 
го заменува: 

1) ако прими за член на посада на пловило ли-
це што нема бродарска книшка (член 10); 

2) ако, во случај кога сите мерки преземени за 
спасување на пловило во опасност останале без у-
спех иако пропаста на тие пловила е неодбежна, 
не ги преземе сите мерки потребни за спасување на 
бродскиот дневник, а ако околностите на случајот 
го дозволуваат тоа — и за спасување на другите 
бродски книги и исправи и готовите пари на брод-
ската каса (член 28 ст, ], 2 и 3); 

3) ако за настанот што за време на патувањето 
се случил на бродот и кој ја загрозува безбедноста 
на бродот, пловило во влечење или на пловидбата, 
или за вонредниот настан што Му се случил на 
бродот, на пловило во влечење, на патници, други 
лица или на предмети на бродот или на пловило 
во влечење — не му поднесе извештај, заедно со 
извод од бродскиот дневник, на надлежниот орган 
во Југославија или странство (член 29); 

4) ако не прими на чување тестамент, што за 
време на патувањето па бродот ќе му го предаде 
лице што се наоѓа на бродот или на пловило во 
влечен^ или ако тој тестамент по завршеното па-
тување не му го врати на завештател от, односно во 
случај на смрт на завештателот не му го предаде 
на надлежниот орган (член 32); 

5) ако не состави записник за случај на раѓање 
или смрт на брод или на пловило во влечење и по-
пис на имотот да умрено лице што се наоѓа на бро-
дот или на пловило во влечење, или ако тој попис 
не го приложи кон записникот за смртта, или ако 
тој записник и пописот не му го предаде на опре-
делениот орган (член 33); -

6) ако во случај на исчезнување на лице од 
бродот или од пловило во влечење не состави за 
тоа записник и попис на имотот на исчезнатото 
лице кој се наоѓа на бродот или на пловило во вле-
чење, како и ако случајот на тоа исчезнување или 
на исчезнување на лице во случај на бродолом не 
му го пријави на органот од членот 34 на овој за-
кон; 

7) ако за кривичното дело сторено на бродот* 
или на пловило во влечење, додека тие се наоѓаат во 
странство, не му поднесе извештај на југословен-
ското дипломатско или конзуларно претставништво 
во државата во чие прво пристаниште по изврше-
ното кривично дело бродот ќе вплови, или ако са 
извршителот на кривичното дело не постапи според 

упатството од тоа дипломатско или конзуларно 
п р е т с т а в н и т е (член 36 став 3); 

8) ако самоволното напуштање на пловилото од 
страна на член на посада — југословенски држав-
јанин во странско пристаниште не му го пријави 
на органот од членот 37 став 1 на овој закон; 

9) ако во бродскиот дневник не го внесе во о-
пределениот рок и на определениот начин описот 
на настанот, дејствијата и преземените мерки, што 
е должен да ги внесе во бродскиот дневник (член 
29 став 1, член 31 став 3, член 32 став 4, член 33 став 
1, член 34 став 3, член 36 став 5 и член 37 став 4)» 

V, Завршни одредби 
Член 43 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски доне-
сува, во спогодба со сојузниот секретар за внатрешч 
ни работи, прописи за бродарските книшки, пропи-
си за постапувањето во случај на раѓање или смрт, 
како и наоѓање на напуштено новородено дете на 
брод односно на пловило во влечење, а во спогодба 
со сојузниот секретар за правосудство прописи за 
приемот на тестамент на чување на брод или на 
пловило во влечење. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски донесу-
ва прописи за звањата и стручната спрема, за овла-
стувањата и за другите услови што за вршење ра-
боти на пловилото на членовите на посада мораат 
да ги исполнуваат, а по претходно прибавено мис-
лење од Сојузната стопанска комора и пропис за 
најмалиот број на членовите на-посада за безбедна 
пловидба на пловилото. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 
во прописите за бродарските книшки, прописите за 
звањата, стручната спрема и овластувањата на чле-
новите на посада на пловило да ги определи пре-
кршоците на внатрешната пловидба и за тие пре-
кршоци да пропише парична казна, и тоа: за прав-
ни лица до 1.000 динари, а за поединци до ЗОО 
динари 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат чл. 51 до 53 од Законот 
за посадата на бродовите на југословенската тргов-
ска морнарица („Службен лист на СФРЈ", бр. 8'65) 
и прописите за должностите на посадата на речни 
пловила, бр. 15231 од 17 јуни 1946 година. 

Член 45 
Овој закон влегува во сила по истекот на три-

есет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

177. 
Врз основа на ченот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО КРАЈБРЕЖНОТО 

МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се.прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за користење на средствата од надомес-
токот за стопански риболов во крајбрежното море 
на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 9 март 1966 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од ЗА 
март 1966 година, 

П. Р. бр. 416 
31 март 1966 годева 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р* 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. & 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО К Р А Ј Б Р Е Ж -

НОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за користење на средствата од на-

доместокот за стопански риболов во крајбрежното 
море на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65) во членот 1 ставот 2 се менува и гласи: 

„Динарската вредност на наплатените средства 
од ставот 1 на овој член им се отстапува на Соци-
јалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка 
Република Хрватска. Овие средства Народната бан-
ка на Југославија ги уплатува во кредитните фон-
дови на деловните банки што ќе ги определат тие 
републики." 

Член 2 
По членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет, на предлог од из-

вршните совети на Социјалистичка Република Црна 
Гора и Социјалистичка Република Хрватска, ќе из-
врши распоред на средствата врз деловните банки 
од членот 1 став 2 на овој закон." 

Член 3 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Сите средства што според овој закон ќе се 

внесат во кредитните фондови на деловните банки 
можат да се користат само за давање инвестици-
они кредити за вложувања во основни средства и 
трајни обртни средства на работните организации 
заради унапредување на морскиот риболов." 

Член 4 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија на барање од 

работната организација што е корисник на кредит 
според овој закон ќе ft продаде странски средства 
за плаќање за набавка на опрема, резервни делови 
и репродукционен материјал за намените за кои го 
користи добиениот кредит, а до износот што му 
одговара на 30% од износот на добиениот кредит." 

Член 5 
Средствата од членот 1 став 2 на овој закон ;што 

до денот на влегувањето во сила на овој закон На-
родната банка на Југославија ги уплатила во кре-
дитниот фонд ма Југословенската земјоделска бан-
ка, ќе ги пренесе Југословенската земјоделска бан-
ка врз деловните банки од членот 1 став 2 на овој 
закон според распоредот извршен по членот 1а од 
овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

178. 

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

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

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изхмени и дополненија 
на Основниот закон за пензиското осигурување, што 
гр усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 31 март 1966 година и на седни-

цата на Социјално-здравствениот собор од 31 март 
1966 година. 

П. Р. бр. 418 
1 април 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републике'та, 
Јосип Броз Тито, е. р* 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

' ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64 и 56/65) во 
членот 32 став 2 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „Овој валоризационен коефициент се 
утврдува како единствен за сите лични доходи, без 
оглед на нивната височина." 

Член 2 
Во членот 33 став 1 зборовите: „во полно, про-

должено и неполно работно време" се заменуваат 
со зборовите: „во полно работно време, во време 
подолго од полно работно време и во време пократ-
ко од полно работно време". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Времето поминато во работен однос со вре-

ме пократко од полното работно време се смета во 
стаж на осигурување на начинот предвиден во 
членот 127 став 3 на овој закон." 

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

пропишана старосна граница од членот 24 или 
членот 25 став 1 од овој закон" се заменуваат со 
зборовите: „по исполнувањето на условите за ста-
росна пензија според чл, 24, 25 и 27 на овој закон". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Како приходи на уживателот на пензија 

и на членовите на неговото домаќинство, во смисла 
на ставот 1 од овој член, се земаат предвид сите 
приходи на уживателот на пензија и на членовите 
на неговото домаќинство остварени по основот на 
работен однос (личен доход, надоместоци, пензии и 
др.), самостојна дејност, земјоделска дејност и на 
данок подложен доход од имот и приходи. Во вкуп-
ните приходи не влегуваат: пензијата на уживате-
лот на пензија за чие право на заштитен додаток 
се решава, инвалид нина та за телесно оштетување и 
додатокот за помош и нега од страна на друго лице 
— според прописите за инвалидското осигурување, 
ниту другите примања негови или на членовите 
на неговото домаќинство за кои, според посебни 
прописи со кои се установува одделно примање, 
изречно е утврдено да не се земаат предвид при 
утврдувањето на имотната состојба на домаќин-
ството." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4 
Досегашниот став 4 се брише. 

Член 4 
Во членот 3"8 став 1 зборовите: „и кој во зало-

жување по пензионирањето ќе помине како осигу-
реник најмалку 3 години", се заменуваат со зборо-
вите: „ако повторно се запосли и во зажалувањето 
по пензионирањето наполни најмалку 3 години 
стаж на осигурување во работен однос (член 127), 
работејќи најмалку со половина од полното работно 
време или вршејќи ја дејноста по основот на која 
е осигурен, по престанокот на таквото заложува-
ње,", а по зборовите: „пензиски стаж" се додаваат 
зборовите: „наполнет пред и по пензионирањето, но 
до најмногу 40 години односно 35 години пензиски 
стаж1** 
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Во ставот 2 по зборовите: „на уживателот на 
старосна пензија" се додаваат зборовите: „што ги 
исполнува условите", а на крајот се додава нова 
реченица, која гласи: „На барање од уживател на 
пензија времето на заложување по пензионирањето 
од ставот 1 на овој член, иако траело помалку од 
3 години ќе се засмета, по престанокот на таквото 
заложување, во стаж на осигурување за процен-
туално зголемување на здобиената пензија ако со 
тоа време наполнил вкупно 40 односно 35 години 
пензиски стаж". 

Во ставот 3 по зборовите: „од 35 години (жена),", 
се додаваат зборовите: „врз основа на стажот на-
полнет до пензионирањето или врз основа на вкуп-
но засметаниот стаж пред и по пензионирањето во 
смисла на овој член,". 

Член 5 
Ва членот 54 став 1 зборовите: „или ќе врши 

друга дејност" се заменуваат со зборовите: „и ќе 
работи најмалку со една половина од полното ра-
ботно време или ќе ја врши дејноста по основот на 
која е осигурен". 

Во ставот 3 на крајот на првата реченица се 
става запирка и се додаваат зборовите: „но нај-
многу до износот што би му припаѓал да му е по-
рано здобиената пензија определена врз основа на 
40 односно 35 години стаж". 

Член 6 
Во членот 55 став 1 зборовите: „по остварување-

то на старосната пензија поминал најмалку 3 години 
во работен однос или во вршење друга дејност" се 
заменуваат со зборовите: „ло^ остварувањево на 
старосната пензија повторно ќе се запосли и во 
заложување по пензионирањето ќе наполни нај-* 
малку 3 години стаж на осигурување во работен 
однос (член 127), работејќи најмалку со една поло-
вина од полното работно време или вршејќи ја 
дејноста по основот на која е осигурен, по преста-
нокот на таквото заложување,". 

Член 7 
Во членот 56 во уводната реченица зборовите: 

„или врши друга дејност" се заменуваат со зборо-
вите: „и работи најмалку со една половина од 
полното работно време или ја врши дејноста по 
основот на која е осигурен", а зборовите: „дел од 
пензијата, и тоа:" и точ. 1 и 2 се заменуваат со збо-
ровите: „50% од пензијата на сите под офицери, 
офицери со чин полковник заклучно и на воените 
службеници до I класа заклучно.". 

Член 8 
Во насловот на одделот над членот 58 и во тек-

стот на чл. 58 до 67 зборот: „службеници" односно 
„службеник" се заменува со зборот: „работници" од-
носно „работник" во соодветно членување. 

Член 9 
Во членот вз ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„(1) Старосната пензија на работник на опреде-

лени должности во органите на внатрешните работи 
(член 58) му се определува од просечниот месечен 
износ на личниот доход остварен во последната 
година пред пензионирањето. 

(2) На работник на определени должности во 
органите на внатрешните работи му припаѓа ста-
росна пензија која за 20 години пензиски стаж 
изнесува за маж 55%, а за жена 57,5% од пензис-
киот основ од ставот 1 на овој член, и се зголемува 
по 2,5°/о од пензискиот основ за секоја натаму на-
полнета година до наполнетите 30 години пензиски 
стаж. За секоја наполнета година пензиски стаж 
над 30 години пензијата се зголемува по 0,5% од 
пензискиот о-сноз, така (што највисоката пензија 
да изнесува 85% од пензискот основ од ставот 1 
на овој член." 

Во ставот 3 зборовите: „според ставот 1" се за-
менуваат со зборовите: „според ст. 1 и 2". 

Член 10 
Во членот 64 став 1 зборовите: „или ќе врши 

Друга дејност" се заменуваат со зборовите: „и ќе 
работи најмалку со една половина од полното ра-

ботно време или ќе ја врши дејноста по основот на 
која е осигурен". 

Во ставот 3 на крајот на првата реченица се 
става запирка и се додаваат зборовите: „но нај-
многу до износот што би му припаѓал порано здо-
биената пензија да е определена врз основа на 40 
односно 35 години стаж". 

Член И 
Во членот 65 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) на работник на определени должности во 

органите на внатрешните работи кој по оствару-
вањето на старосна пензија повторно ќе се запосли 
и во заложување по пензионирањето ќе наполни 
најмалку 3 години стаж на осигурување во работен 
однос (член 127) работејќи најмалку со една поло-
вина од полното работно време или вршејќи ја 
дејноста по основот на која е осигурен, ќе му се 
определи по престанокот на таквото заложување, 
на негово барање, наместо пензијата HITO ја оства-
рил како работник на определени должности во 
органите на внатрешните работи, нова пензија спо-
ред одредбите од чл. 30 до 34 на овој закон — ако 
ја наполнил старосната граница од членот 24 на 
овој закон или исполнил пензиски стаж од 40 
години (маж) односно 35 години (жена)." 

Член 12 
Во членот бб ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) на работниците во органите на внатреш-

ните работи што оствариле старосна пензија спо-
ред членот 61 на овој закон а пред наполнетиот 
пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 го-
дини (жена), освен оние што се пензионирани како 
функционери што според важечките прописи ги 
назначува и разрешува надлежното собрание одно-
сно извршен совет, ако повторно стапат во работен 
однос и работат најмалку со една половина од пол-
ното работно време или ја вршат дејноста по осно-
вот на која се осигурени, им се исплатува за тоа 
време 50% од пензијата." 

Во ставот 2 во првата реченица по зборовите: 
„во органите на внатрешните работи" се додаваат 
зборовите: „и на функционерите од ставот 1 на 
овој член.". 

Член 13 
По членот бб се додава нов член 66а, кој гласи: 
„(1) Посебните одредби за старосна пензија што 

се однесуваат на работниците на определени дол-
жности во органите на внатрешните работи — во по-
глед »а сметањето на стажот на осигурување и 
здобивањето, определувањето и користењето на 
пензијата, се применуваат и на работниците што 
надвор од органите на внатрешните работи вррлат 
работи што имаат карактер на должности од чле-
нот 58 на овој закон. 

(2) Сојузниот извршен совет ќе ги определи ра-
ботите што се вршат надвор од органите на внат-
решните работи, а што имаат карактер на должно-
сти од членот 58 на овој закон. 

(3) Заради обезбедување остварувањето на пра-
вата на осигурениците, органот во кој се вршат 
работите утврдени според ставот 2 на овој член е 
должен да води евиденција за времето што оддел-
ни работници ќе го поминат на тие работи и врз 
основа на таа евиденција да им издава потврди 
на надлежните заводи за социјално осигурување." 

Член 14 
Во членот 72 став 1 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „На воен осигуреник — но-
сител на Партизанска споменица 1941 ќе му се о-
предели. на негово барање, ако е тоа поповолно за 
него, пензија во височина од 100% од пензискиот ос-
нов утврден според членот 51 на овој закон." 

Член 15 
Во членот 82Ј став 2 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „Вдовица (што во текот на 
траењето на правото на семејна пензија со која се 
здобила покрај децата, ќе стане потполно неспосо-
бна за стопанисување, го задржува правото на се-
мејна пензија додека постои таквата неспособност."* 
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Член 16 
Ва членот 83 став 1 по зборовите: „па семејна 

пензија" се додаваат зборовите: „по друг основ (член 
82 ст. 1 и 3)". 

Член 17 
Во членот 91 став 2 по зборовите: »семејна пен-

зија" се додаваат зборовите: „(став 1 точ4 1 и 3 
до 6)". 

Член 18 
Во членот 97 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2) Усогласувањето на пензиите во смисла на ста-

вот 1 од овој член се врши за сите пензии освен за пен-
зиите определени од пензискиот основ во кој вле-
гле личните доходи остварени за сите 12' месеци 
од изминатата година. Пензиите во чиј пензиски 
основ влегол личниот доход од изминатата година 
остварен за помалку од 12 месеци, се зголемуваат 
со сразмерниот дел на утврдениот процент на зго-
лемувањето на животните трошоци, што му одго-
вара на бројот на месеците во изминатата година 
одекон личниот доход не влегол во пензискиот 
основ/* 

По досегашниот став 2 кој станува став 3 се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„(4) Усогласувањето на пензиите се врши со 
зголемување ша пензиите по единствен процент, 
без оглед на височината на пензијата/ ' 

Член 19 
Во членот 100 зборовите: „ќе се изврши соо-

дветно зголемување на сите пензии во еднаков 
износ" се заменуваат со зборовите: ..усогласување-
то на пензиите може да се изврши и со зголему-
вање на сите пензии со ист износ". 

Член 20 
Во членот 103 по ставот 3 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„(4) На осигуреникот од ставот 3 на овој член 

кој по поднесувањето на барањето и по донесува-
њето на решението за правото на пензија продол-
жи да работи не прекинувајќи го работниот однос 
односно дејноста по основот на која е осигурен и 
поради тоа не го оствари признаеното право на 
пензија, времето поминато во осигурување и лич-
ниот доход остварен до престанокот на тој работен 
однос односно дејност ќе му се земе предвид за 
определување на пензијата ако осигуреникот по 
престанокот на тој работен однос односно дејност 
поднесе ново барање за определување пензија по 
овој закон. Со решението донесено во врска со но-
вото барање се укинува порано донесеното з не-
изврше! о решение за пензија. 

(5) На осигуреник што барањето за старосна 
Пензија ќе го поднесе по престанокот на работни-
от ^ однос или вршењето на дејноста по основот но 
Лоја бил осигурен, пензијата што му припаѓа за 
6 месеци наназад според ставот 1 или 2 на ово] 
.член, не му се исплатува за оној период во кој РО 
тоа раздобље бил во работен однос работејќи со 
авај малку една половина од работното време или 
ја вршел дејноста врз основот на кој бил осигурен.'' 

Член 21 
Во членот 104 ставот 1 се менува и гласи: 
.,(1) Ако уживател на пензија што остварил 

Старосна пензија пред наполнувањето на пензиски 
стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена) 
повторно стапи во работен однос и работи со едша 
половина или повеќе од една половина од полното 
работно време или започне да ја вррш дејноста по 
основот на која е осигурен, не му припаѓа за тоа 
.Бреме пензија. На уживател на таква пензија што 
по пензионирањето стапил во работен однос и ра-
боти со помалку од една половина од полното ра-
ботно време или врши работи или задачи што не 
се сметаат за работен однос односно дејност по 
основот на која не е осигурен, му се исплатува за 
тоа време пензија, но тоа време не се смета во стаж 
на осигурување за зголемување односно на повтор-
но определување на пензијата според овој закон" 

Во ставот 4 зборовите: ..На осигуреникот'4 се 
заменуваат со зборовите: ..На ужи ва тел от на пен-
зија". 

Член 22 
Во членот 107 став 1 во точката 1 по зборо-

вите: „со тоа право се здобила" се додаваат зборо-
вите: ,,или го задржала", и во точ. 2 по зборовите: 
..што се здобиле со тоа право" се додаваат зборо-
вите: ..или го задржале" 

Член 23 
Во членот 216 по ставот 2 се Д О , И Т А пов СТОБ 

3. кој гласи: 
,.(3) Уживателите па пензија на кои личната 

пензија им е определена според Законот од 1957 
година спрема остварените лични доходи, со при-
мена или без примена на просечните пензиски ос-
нови од мл. 238 и 239 на тој закон, повторно ќе се 
распоредат, на нивно барање, ако е тоа за нив по-
поволно. во осигурепичкиот разред во кој според 
категоријата на работното место и пензискиот стаж 
наполнет до пензионирањето би биле распоредени 
да се пензионирани пред 1 јануари 3 958 година со 
примена на членот 23К>а од Законот од 1957 година, 
како и на другите одредби од тој закон и на про-
писите донесени врз основа на него. што се одне-
суваат на утврдувањето на категоријата на работ-
ното место при преведувањето на пензиите по тој 
закон. Категоријата на работното место во овие 
случаи се утврдува според стручната спрема што 
според прописите важечки на денот на пензиони-
рањето па уживател от на пензијата се барала за 
работите што ги вршел непосредно пред пензио-
нирањето односно во последните пет години работа 
пред пензионирањето. Спрема така утврдениот о~ 
еигуренички разред се утврдува новиот пензиски 
основ според табелата од ставот 1 на овој член.4 

Член 24 
Во членот 219 став 1 точката 2 се брише. 
Досегашното точка 3 станува точка 2. 

Член 25 
По членот 220 се додава нов член 22'Ое. кој гла-

си: 
.,(1) Пензиите на осигурениците од определени 

служби на органите на внатрешните работи пен-
зионирани до крајот на 1964 година врз кои е при-
менувана Одлуката за установување на пензискиот 
додатак на осигурениците од определени служби 
па органите на внатрешните работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/62). се преведуваат на TOI 
начин што просечниот личен доход по кој им е 
определена пензијата се пресметува со валориза-
циониот фактор зависно од годината во која е ос-
тварен личниот доход и од осигуреничкиот разред 
по кој е распореден уживателот на пензијата, при-
менувајќи го согласно и членот 217 од овој закоп, 
и тоа според следната табела: 

Валоризационеи фактор со кој се пресметува про-
секот на личниот доход^од кој е определена пен-

зијата 

во 1961 го- во 1962'го- во 1983 го- во 1964 го-
дина дина дина дина 

Ia-V 160 145 135 НО 
VI-X 167 150 138 112 
XI-XV 175 155 141 114 

(2*) Ако просекот па личните доходи е утврден 
според личните доходи остварени во две кален-
дарски години едноподруго, за пресметување на 
просекот се земаат, сразмерно со бројот на месе-
ците и деновите, валоризационите фактори пропи-
шани за оние години од кои личните доходи влег-
ле во просекот. 

(3) Од пензискиот основ од ставот 1 на овој 
член се пресметува височината па преведената пен-
зија според признаениот пензиски стаж во процеп-
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тот од членот 63 на овој закон, со тоа што старос-
на пензија спрема пензиски стаж помал од 20 го-
дини да се пресметува во процент кој припаѓа за 
20 години пензиски стаж. 

(4) Преведувањето на пензиите според одред-
бите од овој член ќе се изврши по службена дол-
жност, со примена на членот 227 од овој закон." 

Член 26 
Во членот 221 став 2 зборовите: „утврден за 

1965 година" се заменуваат со зборовите: „на денот 
на почетокот на применувањето на овој закон". 

Член 27 
Во членот 2*23 по ставот 3 се додава нов став 

4, кој гласи: 
„(4) На уживател на пензија преведена според 

одредбите од овој член му припаѓа заштитен дода-
ток по овој закон ако во поглед на имотната сос-
тојба ги исполнува пропишаните услови." 

Член 28 
Во членот 224 став 1 зборовите: „по I и II ка-

тегорија" се заменуваат со зборовите: „по II кате-
горија". 

Во ставот 2 по зборовите: „распоредени во оси-
гуренички разреди по" се додаваат зборовите: „I 
категорија работно место, како и по". 

По ставот 4 се додаваат три нови става кои 
гласат: 

„(5) Уживателите на лична пензија што ја ос-
твариле таа пензија според Законот од 1957 година, 
а на кои во посебен стаж им е признаено времето 
на учество во војните од 1912 до 1918 година (член 
148), претходно ќе се распоредат, на нивно барање, 
ако е тоа за нив поповолно, во осигуреничкиот раз-
ред во кој според категоријата на работното место 
и пензискиот стаж наполнет до пензионирањето 
би биле распоредени да се пензионирани пред 1 
јануари 1958 година (член 216 став 3), па како основ 
за преведување на пензијата ќе им се определи 
непосредно повисокиот осигуренички разред. Спре-
ма тој непосредно повисок осигуренине* разред 
ќе ее определи нов пензиски основ според табела-
та од членот 216 на овој закон и од тој основ ќе 
се пресмета преведената пензија. 

(6) Одредбите на ст. 3 и 5 од овој член важат 
и за уживателите на пензија на кои времето поми-
нато во состав на т. нар, Мај отровите борци им е 
признаено во посебен стаж како време на учество 
во војната, ако распоредувањето во повисок осигу-
ренички разред веќе не им припаѓа како на учес-
ници во војните до 1918 година. Ново распоредува-
ње ќе се изврши на барање од уживателот на пен-
зија, 

(7) Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се при-
менуваат и на уживателите на пензија што ќе под-
несат барање за примена на членот 216 став 3? од 
ОБОЈ закон односно за примена на ставот 5 од овој 
член." 

Член 29 
Во членот 225 став 1 по зборот: „Периодите" се 

додаваат зборовите: „на посебниот стаж". 
Член 30 

Во членот 226 по зборовите: „членот 224" во 
петтиот и шесттиот ред, се додаваат зборовите: 
„став 3". 

Член 31 
По членот 232 се додаваат два нови члена кои 

гласат: 
„Член 232а 

(1) По исклучок од одредбите на членот 98 од 
овој закон, одлуката за валоризација на пензиите 
на воените осигуреници заради усогласување со 
движењето на животните трошоци во 1965 година, 
ќе ја донесе собранието на Југословенската заедни-
ца на социјалното осигурување. Оваа валоризација ќе 
се изврши за сите пензии на воените осигуреници 
според единствениот процент на зголемување опре-
делен врз основа на движењето ва општиот просек 

на животните трошоци во 1965 година, земајќи го 
предвид и движењето на платите на воените осигуре-
ници во таа година. Ако за утврдување на пензи-
јата се земени предвид и посебните додатоци, е-
динствениот процент на зголемувањето ќе се при-
мени на дел од пензијата определен според пла-
тата на чинот односно класата, а соодветниот сраз-
мерен процент на зголемувањето ќе се примени на 
делот од пензијата определен според посебните до-
датоци земени предвид за утврдување на пензи-
јата. Тие проценти на зголемување ќе се применат 
на износите на пензиите утврдени при преведу-
вање на пензиите на воените осигуреници според 
членот 220 од овој закон односно при определува-
њето на пензијата според платата на чинот односно 
класата од декември 1964 година според членот 51 
од овој закон. Оваа валоризација ќе се примени 
на сите така преведени односно определени пензии 
на воените осигуреници, и тоа врз износите на 
пензиите без зголемувањето до кое дошло според 
републички прописи за општото зголемување на 
пензиите од 1965 година. 

(2) Валоризацијата според ставот 1 од овој член 
ќе се изврши, ако е тоа за уживателот на пензи-
јата поповолно, и кога на воен осигуреник во те-
кот на 1965 година пензијата му е определена од 
просекот на платите остварени во последната го-
дина пред пензионирањето, а не според членот 51 
од овој закон. Во тој случај пензијата повторно ќе се 
определи според платата на чинот односно класата од 
декември 1964 година според членот 51 од овој за-
кон, и врз така определениот износ на пензијата 
ќе се примени валоризацијата според ставот 1 од 
овој член, или, ако е за корисникот поповолно, 
пензијата определена во 1965 годрша ќе се зголеми 
за сразмерниот дел на процентот на зголемувањето 
од ставот 1 на овој член кој му одговара на бројот 
на месеците од 1964 година од кои е земена плата-
та во едногодишен просек. 

(3) Износот на валоризираната пензија, прес-
метан во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, припаѓа 
од 1 јануари 1966 година. 

Член 232Ј6 
Собранијата на републичките заедници на со-

цијалното осигурување ќе го утврдат валоризаци-
ониот коефициент со кој ќе се пресметуваат лич-
ните доходи остварени во раздобјето од 1 јануари 
до 31 јули 1965 година, и тоа на нивото на општиот 
просек на зголемувањето на личните доходи до кое . 
дошло во републиката од 1 август до крајот на 
1965 година. Така пресметаниот личен доход, за-
едно со личниот доход остварен од 1 август до 31 
декември 1965 година и делот на личниот доход 
исплатен според завршната сметка за таа година, 
ќе се земе како вкупно остварен личен доход во 
1965 година во сите случаи кога по 1 јануари 1966 
година пензијата според овој закон се определува 
од пензискиот основ во кој се засметуваат и лич-
ните доходи остварени во 1965 година." 

Член 32 
Во членот 2'36 став 2 зборовите: „утврден за 

1965 година" се заменуваат со зборовите: „на денот 
на почетокот на применувањето на овој закон, а 
кој е .применет при преведувањето на боречките 
пензии според овој закон. Пензијата определена од 
така утврдениот пензиски основ се пресметува со 
примена на сите валоризациони фактори со кои е 
вршено зголемувањето на пензиите во раздобјето 
од 1 август 1965 година до денот од кој на корис-
никот му припаѓа пензија". 

Член 33 
Во членот 238 став 2 на крајот, се додава нова 

реченица, која гласи: „Ако периодот на вкупно ос-
тварените лични доходи според точ. 1 и 2 на ставот 
1 од овој член изнесува вкупно помалку од 3 го-
дини осигурување, пензискиот основ ќе се утврда 
според членот 236 став 1 од овој закон." 
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Во ставот 3 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „При утврдувањето на пензискиот ос-
нов на борците на НОВ пред 9 IX 1943 и на шпан-
ските борци се применува и одредбата од членот 
2*36 став 2 на овој закон, ако е тоа за нив попово-
лно." 

Член 34 
По членот 238 се додава нов член 238а, кој 

гласи: 
„На уживателите на старосна пензија што ја 

оствариле пензијата по исполнувањето на услови-
те од чл. 231 до 234 и членот 237 на овој закон им 
припаѓа заштитен додаток според овој закон ако 
во поглед на имотната состојба ги исполнуваат ус-
ловите пропишани во смисла на членот 37 од овој 
закон." 

Член 35 
Во членот 243 став 4 во табелата во втората 

колона зборовите: „59.600 (И осигуренине разред)" 
се заменуваат со зборовите: „684 (I осигуренички 
разред)". 

Член 36 
Во членот 245 став 1 зборовите: „До донесува-

њето нови прописр! со кои ќе се регулираат правата 
на лицата што бараат запослување преку службата 
за запослување на работници," се бришат, зборот: 
„вдОЕицата" се заменува со зборот: „Вдовицата", 
а зборовите: „има право" се заменуваат со зборо-
вите: „има според овој закон право"-

Во ставот 2 по зборот: „остварување" се ста-
ва запирка, а зборовите: „и користење" се заме-
нуваат со зборовите: „користење и траење на корис-
тењето". 

Член 37 
Во членот 250 став 2 на крајот на точката 4 

точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова точка 5. која гласи: 

„5) Одлуката за сметање во работен стаж на 
југословенски државјани на времето поминато во 
работен однос во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/63) — најдоцна до крајот на 1966 го-
дина." 

Член 38 
Валоризационите коефициенти утврдени за 

1966 година спрема нивото на личните доходи од 
1965 година врз основа на членот 32 став 2 од Ос-
новниот закон за пензиското осигурување, соглас-
но со членот 1 од овој закон, ќе се применуваат од 
1 јануари 1966 година. 

Собранијата на републичките заедници на со-
цијалното осигурување што при утврдувањето на 
валоризационите коефициенти за 1965 година спре-
ма нивото на личните доходи од 1964 година утвр-
диле различни коефициенти зависно од височина-
та на личните доходи, ќе ги усогласат своите одлу-
ки со одредбите од членот 1 на овој закон, со тоа 
што новите единствени коефициенти да важат од 
1 јануари 1966 година. 

Пензиите определени во текот на 1965 година 
од пензискиот основ утврден според членот 30 од-
носно 238 на Основниот закон за пензиското осигу-
рување, со примена на одредбите од членот 32 на 
тој закон и валоризационите коефициенти утврде-
ни за примена во 1965 година зависно од височина-
та на личниот доход, повторно ќе се пресметаат на 
барање од уживател От на пензијата ако е тоа за 
него поповолно. Пресметувањето на пензиите ќе се 
изврши од пензискиот основ утврден врз базата на 
поранешните лични доходи што ќе се пресметат 
со примена на единствените валоризациони кое-
фициенти утврдени со новите одлуки усогласени 
во смисла на ставот 2 од овој член. Новиот износ 
на вака пресметаната пензија припаѓа од 1 јану-
ари 1966 година. 

Член 39 
. Одредбата на членот 63 од Основниот закон 

за пензиското осигурување изменета во смисла на 
членот 9 од овој закон, ќе се примени, на барање 

од осигуреникот односно уживателот на пензија, 
и на пензиите на работниците на органите на внат-
решните работи определени според тој член до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Одредбата од членот 72 став 1 на Основниот 
закон за пензиското осигурување дополнета во 
смисла на членот 13 од овој закон ќе се примени, 
на барање од осигуреник односно уживател на 
пензија, и на пензиите на воените осигуреници о-
пределени од 1 јануари 1966 година до денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Одредбите од членот 236 став 2 и членот 238 
став 3 на Основниот закон за пензиското осигуру-
вање, дополнети во смисла на членот 32 односно 
членот 33 на овој закон, ќе се применат, на бара-
ње од осигуреникот односно уживателот на пензи-
ја, и на пензиите определени до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 40 
По исклучок од одредбите на чл 212 и 224 став 

4 од • Основниот закон за пензиското осигурување-, 
исправките на распоредувањето предвидени во чле-
нот 2'6 ст. 1 и 2 и членот 32 од овој закон ќе се 
вршат по барања на уживателите на пензија. 

Член 41 
Правата што на барање од уживателите на пен-

зија се остваруваат со примената на одредбите од 
овој закон, ако со закон не е определено поинаку, 
припаѓаат од 1 јануари 1966 година, ако барањето 
биде поднесено до 30 јуни 1966 година, а од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на ба-
рањето — ако барањето биде поднесено по 30 јуни 
1966 година. 

Член 42 
Со одлуките што собранијата на републичките 

заедници на социјалното осигурување ќе ги до-
несат во смисла на членот 18 од овој закон заради 
усогласување на пензиите со движењето на жи-
вотните трошоци во 1965 година, ќе се утврди е-
динствениот процент на зголемувањето на пензии-
те според движењето на просечните животни тро-
шоци во целата 1965 година. Тој единствен про-
цент на зголемувањето ќе се утврди во височина-
та на разликата помеѓу, процентот на порастот 
на просечните животни трошоци во целата 1865 
година и процентот на општото просечно зголему-
вање на пензиите во републиката извршено со ва-
лоризацијата од 1 август на таа година и ќ? се 
примени врз износите на пензиите што припаѓаат 
за декември 1965 година. Новите износи на така 
пресметаните пензии припаѓаат од 1 јануари 1966 
година. 

Пензиите со заштитниот додаток во смисла на 
членот 3 од овој закон ќе се зголемат според ста-
вот 1 од овој член така што претходно износот на 
пензијата што припаѓа според законот, без зашти-
тниот додаток, ќе се зголеми за оној процент со 
кој од 1 август 1965 година бил наголемен износот 
на пензијата заедно со заштитниот додаток, па врз 
така утврдениот износ на пензијата ќе се примени 
единствениот процент на зголемувањето во смисла 
на ставот 1 од овој член. 

Пензиите определени во 1965 година од пен-
зискиот основ во кој влегле личните доходи оства-
рени до 31 јули 1965 година, а JHITO се привремено 
валоризирани со примена на коефициентите утвр-
дени за валоризација на пензиите од 1 август таа 
година, ќе се пресметаат така што ќе се утврди 
повторно пензискиот основ, при што доходите ос-
тварени до 31 јули 1965 година ќе се валоризираат 
со примена на единствениот коефициент утврден во 
смисла на членот 2326 од Основниот закон за пензис-
кото осигурување. Вака пресметаните пензии ќе се 
зголемат во смисла на членот 97 ст. 1 и 2 од Основ-
ниот закон за пензиското осигурување со примена 
на соодветниот сразмерен дел на вкупното зголе-
мување на пензиите утврден со одлуките од ста-
вот 1 на овој член. Износите на така пресметани-
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те и зголемените пензии припаѓаат од 1 јануари 
1966 година. 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де« 

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

179. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
3 4 ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање, што го усвои Сојузната скупштина на седница^ 
та на Сојузниот собор од 31 март 1966 година и на 
седницата на Социјално-здравствениОт собор од 31 
март 1966 година. 

П. Р. бр. 419 
1 април 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за инвалидското осигурува-

ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) во членот 
70 став 1 на крајот се додава нова реченица, која 
гласи: „На воениот осигуреник — носител на „Пар-
тизанска споменица 1941" ќе му се определи, на не-
гово барање, ако е тоа за него поповолно, пензија 
во височина од 100% од пензискиот основ утврден 
според членот 51 на Основниот закон за пензиското 
осигурување." 

Во ставот 3 зборовите: „наместо остварениот ли-
чен доход ќе се земе" се заменуваат со зборовите: 
„покрај остварениот личен доход ќе се земе и". 

Член 2 
Во членот 78 став 2 на крајот се додава запирка 

и зборовите: „односно од пензискиот основ утврден 
според членот 51 на Основниот закон за пензиското 
осигурување — ако е во прашање воен осигуреник 
за кој е тоа поповолно". 

Член 3 
Во членот 8$ став 2 по зборовите: „Во поглед 

на" се додаваат зборовите: „приходите на домаќин-
ството,", а зборовите: „ст. 3 до 5" се заменуваат со 
зборовите: „ст. 2 и 4 до 6". 

Член 4 
Во членот 140 став 1, во уводната реченица збо-

ровите: „или врши самостојна дејност" се замену-
ваат со зборовите: „и работи најмалку со една по-
ловина од полното работно време или врши деј-
ност", а збровите: „дел од пензијата пресметана 
според членот 137 став 2 на овој закон, и тоа:" и 
точ. 1 и 2 се заменуваат со зборовите: „50°/о од пен-
зијата пресметана според членот 137 став ? на овој 
закон на сите подофицери, на офицерите со чинот 
полковник заклучно и ва воените сдужбевдлци дс* I 
класа заклучно.". 

Член 5 
Во членот 141 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Одредбите на чл. 142 и 143 од овој закон 

согласно ќе се применат и на службениците од чле-
нот 66а на Основниот закон за пензиското осигуру-
вање". 

Член 6 
Во членот 159 по ставот 2' се додава нов став 3, 

кој гласи:' 
„(3) Со републички закон или со договорот со 

кој се регулира спроведувањето на инвалидското 
осигурување на самостојните занаетчии (член 158) 
може, |io исклучок од ставот 1 на овој 'член. да се 
предвиди по истекот па најмалку една година на 
осигурување да им се овозможи здобивањето со 
правото на инвалидска пензија на оние самостојни 
занаетчии (што ќе прекинат да го водат занает-
чискиот дуќан затоа што ка ј нив настапила инва-
лидност од I категорија, ако наполниле најмалку 
60 години живот и имаат стаж од најмалку 40 го-
дини занаетчиска работа, сметајќи ги и периодите 
што според овој закон се признаваат како периода 
на стаж на осигурување. Годините поминати во 
вршење самостојна занаетчиска дејност пред вове-
дувањето на задолжителното пензиско осигурување 
на самостојните занаетчии се земаат предвид само 
за утврдување дека се исполнети условите на ста-
жот за здобивање со правата од инвалидското оси-
гурување во смисла на членот 36 став 3 на овој 
закон, а за определување на височината на пензи-
јата се земаат само годините на пензискиот стаж 
што на осигурениците-занаетчии им се сметаат 
според одредбите на Основниот закон за пензиско-
то осигурување " 

Член 7 
Во членот 170 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако уживател на инвалидска пензија — 

инвалид на трудот од I категорија инвалидност 
повторна стапи во работен однос и работи со една 
половична или повеќе од една половина на полното 
работно време, или започне да ја врши дејноста по 
основот на која е осигурен, не му припаѓа за тоа 
време пензија. На уживател от на таква пензија 
кој по пензионирањето повторно ќе стапи Е*О рабо-
тен однос и ќе работи со помалку од една половина 
на полното работно време или врши работи или 
задачи што не се сметаат за работен однос, му се 
исплатува за тоа време пензија." 

Во ставот 2 по зборовите: „ако стапи во рабо-
тен однос" се додаваат зборовите: „и работи со една 
половина или повеќе од една половина на полното 
работно време,", а на крајот на ставот се додава 
нова реченица, која гласи: „На уживате лот на та-
ква пензија кој по пензионирањето повторно ќе 
стапи во работен однос и ќе работи со помалку од 
една половина на полното работно време или врши 
работи или задачи што не се сметаат за работен 
однос, му се исплатува за •роа време пензија, но тоа 
време не се смета во стаж на осигурување за зго-
лемување односно повторно определување на пен-
зијата според овој закон." 

Член 8 
Во членот 233 на почетокот се става ознака на 

ставот: „(1)", а на крајот на точката 3 точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
точка 4, која гласи: 

„4) за инвалидските пензии на осигурениците 
од определени служби на органите на внатрешните 
работи — со примена на членот 220а од Основниот 
закон за пензиското осигурување." 

По ставот 1 се додава ноз став 2, кој гласи: 
„(2) На барање од уживателите на инвалидска 

пензија на кои таа пензија им е определена според 
Законот од 1958 година според остварените лични 
доходи, заради утврдување нов пензиски основ, 
ако е тоа за нив попово лиго, согласно ќе се примени 
одредбата на членот 216 став 3 од Основниот закон 
за пензиското осигурување. Во овој случај ќе се 
применат и одредбите на членот 233 ст. 2 до 4 од 

Претседател на 
Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ ПА СФРЈ 
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Законот од 1958 година што се применувани при 
преведувањето на инвалидските пензии остварени 
според прописите што важеле до денот на почето-
кот на применувањето на тој закон." 

Член 9 
Во членот 239 став 1 зборовите: „според I и II 

категорија" се заменуваат со зборовите: „според 
II категорија". 

Во ставот 2 по зборовите: „распоредени во оси-
г у р е н и н е разреди по" се додаваат зборовите: „I 
категорија на работно место, како и по". 

По ставот 4 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„(5) Уживателите на инвалидска пензија што 
ја оствариле таа пензија според Законот од 1958 
година, а на кои во посебен стаж им е признаено 
времето на учество во војните од 1912 до 19Ј8 го-
дина, претходно ќе се распоредат, на нивно барање, 
ако е тоа за нив поповолно, во осигуреиичкиог ГЈ; -
зред во кој според категоријата на работното место 
и пензискиот стаж наполнет до пензионирањето би 
биле распоредени да се пензионирани пред 1 јану-
ари 1959 година со примена на членот 236а од За-
конот за пензиското осигурување (од 1957 г \ 
како и на другите одредби од тој закон и прописите 
донесени врз основа на него, што се однесуваат до 
утврдувањето на категоријата на работното м^г-о. 
Според така утврдениот осигуренине разред ќе 
им се определи како основ за преведување на пен-
зијата непосредно повисокиот осигуренички разред 
и спрема тој разред ќе им се определи нов пензиски 
основ според табелата од членот 216 на Основниот 
закон за пензиското осигурување, и од тој основ 
ќе им се пресмета преведената пензија. 

(6) Одредбите на <£г. 3 и 5 од овој член важат 
и за уживателите на инвалидска пензија на кои 
времето поминато во состав на т. нар. Најсировите 
борци им е признаено во посебен стаж како време 
на учество во војна, ако со распоредување во по-
висок осигуренички разред веќе не им припаѓа 
како на учесници во војните до 1918 година. Новото 
распоредување ќе се изврши на барање од ужива-
тел на пензија. 

(7) Одредбите на ст, 1 и 2 од овој член се при-
менуваат и на уживателите на инвалидска пензија 
што според чл. 233 став 2 на овој закон ќе поднесат 
барање за примена на членот 216 став 3 од Основ-
ниот закон за пензиското осигурување односно за 
примена на ставот 5 од овој член." 

Член 10 
Во членот 240 став 1 по зборот: Помолите" се 

додаваат зборовите: „на посебниот стаж". 

Член И 
Надоместокот поради помал личен доход на 

инвалидите на трудот запослени на друга работа 
за 1965 година повторно ќе им се определи, по ис-
клучок од одредбите на членот 126 од Основниот 
закон за инвалидското осигурување, според одред-
бите од овој член. . 

Надоместокот во смисла на ставот 1 од овој член 
се определува врз основа на разликата помеѓу лич-
ниот доход што го остварува заложениот инвалид 
на трудот на новото работно место и валоризираниот 
износ на личниот доход што го остварил тој во 
последната година работа на работното место на 
кое работел непосредно пред настапувањето на 
инвалидноста. Оваа разлика помеѓу личниот доход 
на поранешното и новото работно место се утврдува 
така што како валоризиран износ на поранешниот 
личен доход на запослениот инвалид се зема про-
сечниот износ на личните доходи што ги оствариле 
во 1965 година сите работници што работеле на исти 
работни места односно на работни места што му 
одговараат на работното место на кое работел тој 
непосредно пред настапувањето на инвалидноста, 
во истата работна организација. 

Разликата помеѓу валоризираниот поранешен 
личен доход и личниот доход што го остварил ин-

валидот на трудот на новото работно место во 1965 
година утврдена на начинот определен во ставот 
2 од овој член претставува основ за пресметување 
на надоместокот поради помалиот личен доход што 
му припаѓа на инвалидот за 1965 година. 

Надоместок во височината на полниот износ на 
утврдената разлика на личниот доход (став 2) при-
паѓа ако запослениот инвалид на новото работно 
место остварил личен доход кој го достасува или 
го надминува просечниот износ на личните доходи 
на другите работници запослени на исти работни 
места во истата работна организација односно на ра-
ботните места што му одговараат на работното место 
на кое работи запослениот инвалид. Ако остварениот 
личен доход на запослениот инвалид на новото ра-
ботно место е понизок од тој просечен износ на 
личните доходи на другите работници на такви 
работни места, на 'име надоместок поради помал 
личен доход му припаѓа сразмерниот дел на утвр-
дената разлика (став 2). 

Надоместокот определен според ст. 2 до 4 на 
овој член ќе се исплатува и во 1966 година до но-
вото законско регулирање на правата на заложе-
ните инвалиди на трудот. 

Решенијата за надоместокот според одредбите 
од овој член ќе ги донесат надлежните комунални 
заводи за социјално осигуруваше по службена дол-
жност. Со овие нови решенија ќе се стават вон 
сила порано донесените решенија за надоместокот 
за 1965 година, без оглед дали станале конечни од-
носно правосилни, освен ако е поранешното реше-
ние поповолно за корисникот на надоместокот. 

Член 12 
По исклучок од одредбите на членот 239 став 4 

од Основниот закон за инвалидското осигурување, 
исправките на распоредувањето предвидени во чле-
нот 8 ст. 1 и 2 на овој закон ќе се вршат по барање 
од уживателите на пензија. 

Член 13 
Правата што, на барање од уживателите на 

пензија, се остваруваат со примена на одредбите 
од овој закон односно со согласна примена на од-
редбите од Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за пензиското осигурување, ако со 
тој закон не е определено поинаку, припаѓаат од 
1 јануари 1966 година — ако барањето биде подне-
сено до 30 јуни 1966 година, а од првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на барањето — 
ако барањето биде поднесено по 30 јуни 1966 го-
дина. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ". 

180. 
Врз основа на членот 13 од Законот за сојуз-

ниот буџет за 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 57/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 19С6 
ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ РЕДОВЕН ПАТНИЧКИ СО-

ОБРАЌАЈ 
1. Средствата распоредени во сојузниот буџет 

за 1966 година за интервенции во стопанството, во 
разделот 17 — Сојузен секретаријат за сообраќај 
и врски, во позициите 102'. 103 и 104 (14-21). ќе се 
користат под условите и на начинот што се предви-
дени со оваа одлука, како дополнителни средства 
на сообраќајните стопански организации заради 
вр|шење редовен патнички сообраќај, и тоа: 

1) на претпријатието Југословенски аеротран-
спорт, Белград — до износот од 5,200.000 динари; 

2) на претпријатието Јадранска линиска пло-
видба, Риска — до износот од 5,350.000 динари; 

3) на претпријатието Југословенско речно бро-
дарство, Белград •— до износот од 450.000 динари. 
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Средствата од ставот 1 на оваа точка влегуваат 
во вкупниот приход на корисниците наведени под 
1, 2 и 3 во ставот 1 на оваа точка. 

2. Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
ќе склучи со секој од корисниците од точката 1 на 
оваа одлука писмен договор, со ној ќе се определат 
правата и обврските во вршењето на редовен пат-
нички сообраќај од интерес за федерацијата. 

Со договорот од стасот 1 на оваа точка ќе се 
утврди особено обемот на превозот, видот на пре-
возното средство, како и другите елементи за ис-
плата на средствата од точката 1 на оваа одлука. 
Со договор може да се утврди и обврска на корис-
никот на средствата да плаќа договорни казни за 
неизвршување на обврските преземени со договор. 

3. Сојузниот секретар за сообраќај и врски во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, може 
на корисниците на средствата да им одобри корис-
тење на средствата во вид на аконтација, и тоа 
најмногу до 50% од износите предвидени во Точката 
1 на оваа одлука. 

4. Се овластува сојузниот секретар за сообра-
ќа ј и врски, во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, да ги утврди поблиските услови и на-
чинот на користење на средствата што се даваат 
според точката 1 од оваа одлука. 

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

P. п. бр. 36 
1 април 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

181. 
Врз основа на членот 13 од Законот за сојуз-

ниот буџет за 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1966 ГОДИНА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 

ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. Средствата распоредени во сојузниот буџет 
за 1966 година за интервенции во стопанството, БО 
разделот 17 — Сојузен секретаријат за сообраќај 
и врски, во позицијата 107. (14-2) до износот од 70 
милиони динари ќе се користат за покривање на 
обврските на сообраќајните стопански 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 стопански организации ќе ги 
остваруваат средствата од точката 1 на оваа одлу-
ка врз основа на извршениот превоз на одделни 
корисници на повластиците во патничкиот сообра-
ќај. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни претпријатија ќе 
им се исплати во паушален износ надоместок за бес-
платен превоз на пратениците на Сојузната скуп-
штина. Во паушален износе ќе им се исплатат на 
железничките транспортни претпријатија и надо-
местоците за покривање на обврските за повлас-
тено возење на другите лица што имаат право на 
бесплатен превоз или право на поединечно пату-
вање со повластица од 75%, и тоа за превозот из-
вршен до 30 април 1966 година. Височината на о-
вие надоместоци ја утврдува сојузниот секретар 
за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии и со Заедницата на Југосло-

венските железници, врз основа на бројот на ко-
рисниците на повластицата, проценетиот број пату-
вања, просечно проценетиот превозен пат и износот 
на редовната возна цена на просечен пат за едно 
патување во тој период. 

3. Сообраќајните стопански организации го 
поднесуваат барањето за надоместок за извршен 
превоз на лицата што имаат право на повластив 
ца, со доказ за извршениот превоз на тие лица. 

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

Барањето за надоместок се поднесува по ис-
текот на месецот во кој се извршени превезите на 
корисниците на повластиците. 

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

1) за повластиците од членот 1 на Законот за 
повластиците во патничкиот сообраќај за младина-
та и децата („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65); 

2) за гвовластиците (што според членот 1 став 
1 и членот 2 на Законот за престанокот на важе-
њето на Одлуката за лицата што имаат право на 
повластица во возењето при користењето на го-
дишниот одмор („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65), останале во сила освен за повластиците за 
поединечни патувања на учениците и студентите 
за време на школувањето и на месечните пзретпла-
тни карти за учениците. 

5. Се овластува сојузниот секретар за сообра-
ќа ј и врски, во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, да ги утврди поблиските услови и на-
чинот на користење на средствата од точката 1 
на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 35 
1 аЈПрил 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

182. 

Врз основа на чл. 141, 205 и 206 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОТИВПОЖАРНАТА СЛУЖБА НА ЦИВИЛ-

НИ АЕРОДРОМИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Со овој правилник се Пропишуваат техничките 

услови за вршење противпожарна служба на ци-
вилни аеродроми, условите што мораат да ги испол-
нуваат стручните работници што ја вршат таа 
служба и начинот на работата на таа служба. 

Член 2 
Задача на противпожарната служба на цивилен 

аеродром е да презема мерки за заштита од пожа(р 
и гаснење на пожар на цивилен аеродром и мерки 
за спасување луѓе и материјални добра во случај 
на пожар или други незгоди на цивилен аеродром. 

Член 3 
Противпожарната служба на цивилен аеродром 

ја организира носителот на правото на користење 
на цивилниот аеродром. 

Противпожарната служба на цивилен аеродром 
ја врши противпожарна единица. 
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Противпожарната служба на цивилен аеродром 
мора да биде организирана така што да може во 
секое време да ги презема мерките од членот 2 на 
овој правилник 

Член 4 
Носителот на правото на користење на цивилен 

аеродром е должен да донесе деловник за работа 
на противпожарната служба на цивилниот аеро-
дром, и тоа во рок од тост месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Со деловникот за работа на противпожарната 
служба на цивилен аеродром се утврдуваат: орга-
низацијата, дејствувањето и унапредувањето на за-
штитата од пожар; спроведувањето на превентивни 
мерки за заштита од пожар; обврската за гаснење 
пожар; обврската за давање помош при гаснење 
пожар и спасување луѓе и материјални добра загро-
зени од пожар; организацијата, составот, опремено-
ста и сместувањето на противпожарните единици; 
местата за снабдување со вода за гаснење пожар, 
системот на врските: начинот на објавувањето на 
пожар; локацијата на објектите и местата што се 
од значење за заштитата од пожар; начинот на 
прегледот на патиштата за движење на противпо-
жарните коли на цивилниот аеродром и Др. 

Член 5 
Противпожарната служба на. цивилен аеродром 

е должна да соработува со службата за контрола на 
летањето и со другите служби на цивилниот аеро-
дром. 

II. Опрема на противпожарната единица 

Член в 
Воздухопловно пристаниште за внатрешен соо-

браќај односно воздухопловно пристаниште за ме-
ѓународен сообраќај мора да има противпожарна 
кола со пропишана опрема и мора да располага 
со потребен број пожарникари и со помошен пер-
сонал за гаснење пожар и за спасување луѓе и ма-
теријални добра (во понатамошниот текст: против-
пожарна кола). . ч 

Со оглед на намената, техничките карактери-
стики и опремата, противпожарната кола може да 
биде лесна, средна или тешка. 

Лесна противпожарна кола мора да биде опре-
мена и сместена така што во случај на потреба да 
може веднаш да тргне и благовремено да стаса на 
местото на незгодата, како и веднаш да можат да 
се преземат мерки за гаснење пожар и спасување 
луѓе и имот. 

Средна противпожарна кола и тешка против-
пожарна кола мора да биде опремена и сместена 
така што да може што побргу,, веднаш по лесната 
противпожарна кола, да пристигне на местото на 
незгодата, како и да можат веднаш да се преземат 
ефикасни мерки за гаснење пожар и за спасување 
луѓе и имот. 

Противпожарната кола и другата опрема за за-
штита од пожар на воздухопловно пристаниште мо-
раат да бидат бојасни со црвена боја. 

Член 7 
Во поглед на брзината на движењето, против-

пожарната кола мора да ги исполнува следните те-
хнички услови: 

1) да е способна да развие најмала брзина на 
движењето од 80 km/h или поголема брзина, на па-
тиштата од I ред; 

2) да може псд полно оптоварување за време од 
'90 секунди да постигне брзина на движењето од 
80 km 'h: 

3) да е способна при брзината на движењето од 
32 km/'h а под полно оптоварување да се запрат со 
помош на кочници на 12 ш. 

Член 8 
Противпожарна кола мора да ја има следната 

опрема: 
1) алат за сечење и развгдување, кој се состои 

од секирче, големи ножици, клуч за одвиткување 

завртки, батериска пила за кружно сечење и нож 
за сечење на погасите за врзување на патниците; 

2) помошен алат, кој се состои од лост за р&з-
валување. јаже со фаќалка, лопата со долга рачка, 
чаклиња и тежок чекан; 

3) потполна заштитна опрема за четири против-
пожарникари, која се состои од заштитно облекло, 
читми, нараквици, шлем, качулка со очила, гас-
маска, апарат*ѕ*со уред за кислород; 

4) пумпа за вода со капацитет од ЗОО литра во 
мин}, та; 

5) примопредавна радиостаница за врска со 
дру.у кола и со службата за контрола ка летањето; 

6) сирена; 
7) рефлектор за осветлување; 
8) гласноговорник со батерии; 
9* две парчиња азбестни черги; 
10) сандак со лекови и со материјал за прва 

медицинска помош. 

Член 9 
Воздухопловно пристаниште мора да има по-

требен број противпожарни коли. 
Бројот и видот на противпожарни^ коли за 

секое воздухопловно пристаниште го утврдува но-
сителот на правото на користење на воздухоплов-
ното пристаниште, БО спогодба со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на безбедност на 
воздушната пловидба. 

Член 10 
Воздухопловно пристаниште мора да има по-

требна количина средства за гаснење пожар, и тоа: 
1) воздухопловно пристаниште за внатрешен 

сообраќај: 
— вода 3.000 литра; 
— екстракт за воздушна пена ЗОО kg; 
— сув прав 50 kg; 
— јаглен-диоксид 90 kg; 
2) воздухопловно пристаниште за меѓународен 

сообраќај: 
— вода 10.000 литра; 
— екстракт за воздушна пена 1.000 kg 
— сув прав 200 kg; 
— јаглен-диоксид ЗОО kg. 

Член И 
Воздухопловно пристаниште за внатрешен соо-

браќај и воздухопловно пристаниште за меѓународен 
сообраќа} мораат да располагаат со резерви на вода, 
екстракт за воздушна пена и сув прав за гаснење 
пожар, доволни да се обезбедат две полнења на 
противпожарна кола едноподруго. 

Како едно полнење на противпожарна кола се 
подразбира количината на средствата за гаснење 
пожар предвидени во членот 10 на овој правилник. 

Резервите на средствата за гаснење пожар, 
освен водата, мораат да се чуваат на начинот опре-
делен со упатството на производителите. 

Член 12-
Воздухопловно пристаниште за внатрешен соо-

браќај и воздухопловно пристаниште за меѓунаро-
ден сообраќај мораат да имаат хидранти за вода со 
к,:пг>''г;тет оп З.ООО литра во минута и резервоари 
за вода на противпожарната кола го капацитет 
од 20.000 литра, што ги обезбедува посебна пумпа 
со капацитет од 3.000 литра во минута. 

Хидрантите и резервоарите за вода од ставот 1 
на овој член мораат да бидат забележително обе-
лежени. 

Член 13 
Спортски аеродром и аеродром за сопствени по-

треби мораат да ја имаат следната опрема и сред-
ства за заштита од пожар: 

1) резервоари за вода со капацитет од 2.000 
литра; 

2) рачен апарат за гаснење пожар СО* од 10 kg; 
3) рачен апарат за суво гаснење пожар од 9 kg; 
4) мерзер-апарат (РН 100) за гаснење пожар; 
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5) буриња со вода со капацитет од 150 до 200 
литра, кои мораат да бидат вкопани во земја покрај 
секој објект што се штити од пожар; 

6) сув песок, сместен во буриња заштитени од 
влага и забележително обележени. 

Член 14 
Гаражите во кои се сместуваат противпожарни 

коли мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) вратата од гаражата за излегување на про-

тивпожарните коли да е свртена кон платформата 
на воздухопловното пристаниште; 

2) температурата во гаражата зиме и за време 
на студени денови да е најмалку 4°С. Ако не може 
да се постигне оваа температура, е потребно про-
тивпожарната кола да има греани што се приклу-
чуваат врз електричната струја за затоплување на 
водата во моторот; 

3) да имаат приклучок врз електричната мрежа 
за затоплување на водата во цистерните на против-
пожарните коли; 

4) да имаат приклучок за полнење на акумула-
торите на противпожарните коли. 

Противпожарната опрема мора да биде сместена 
во посебен противпожарен магацин. 

Член 15 
Противпожарната служба на воздухопловно 

пристаниште мора да ги има следните средства за 
врска: 

1) сирена за тревога; 
2) згоден внатрешен алармен систем: 
3) примопредавна радио-станица на противпо-

жарна кола; 
4) телефонска врска со градски и воени еди-

ници за гаснење пожар; 
5) локална телефонска врска со другите служби 

на воздухопловното пристаниште; 
6) светлосни сигнални средства (ракети). 
Средствата за врска од ставот 1 од овој член 

мораат секогаш да бидат во исправна состојба и 
можат да се користат исклучиво за целта за која 
се наменети. 

Член 16 
На заеднички воздухопловни пристаништа на 

цивилни воздухоплови и воени воздухоплови упо-
требата на сирени за тревога од членот 15 на овој 
правилник спогодбено ќе ја регулираат командата 
на гарнизонот и носителот на правото на користење 
на воздухопловното пристаниште. 

Член 17 
Воздухопловно пристаниште за внатрешен соо-

браќај односно воздухопловно пристаниште за ме-
ѓународен сообраќај мора да има кварта на аеро-
дромот и на околината во пречник од 30 km, која 
содржи обележени патишта, места, извори на вода 
и нивни капацитети. 

Картата од ставот 1 на овој член мора да се 
наоѓа: 

1) во просториите на противпожарната единица; 
2) во просториите на службата за контрола на 

летањето; 
3) во амбулантата за брза медицинска помош: 
4) во сите противпожарни коли. 
Картата од ставот 1 на овој член мора да им се 

достави на месните противпожарни единици и на 
најблиската воена воздухопловна противпожарна 
единица. 

Член 18 
Опремата за гаснење пожар мора секогаш да 

биде во исправна состојба и може да се користи 
исклучиво за целите за кои е наменета. 

Противпожарната единица на воздухопловно 
пристаниште може опремата за гаснење пожар, да 
ја користи и при укажувањето помош во елемен-
тарни несреќи, водејќи при тоа сметка за нејзината 
основна намена. 

III. Персонал на противпожарната единица 

Член 19 
Противпожарната единица на воздухопловно 

пристаниште за внатрешен сообраќај односно про-
тивпожарната единица на воздухопловно пристани-
ште за меѓународен сообраќај мора да има потре-
бен број пожарникар^ возачи на противпожарни 
коли и помошен персонал изучен за помагање при 
гаснење пожар и при спасување луѓе и имот. 

Член 20 
Екипата на противпожарните коли ја сочину-

ваат, и тоа: 
1) екипата на лесна противпожарна кола на 

воздухопловно пристаниште за внатрешен сообраќај 
односно на воздухопловно пристаниште за меѓуна-
роден сообраќај — пет пожарникар^ (двајца пожар-
никари за спасување, двајца пожарникар*! за за-
штита и возач на колата); 

2Г екипата на средна противпожарна кола одно-
сно екипата на тешка противпожарна кола на во-
здухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај 
— три пожарникари и потребен број помошен про-
тивпожарен персонал; 

3) екипата на средна противпожарна кола одно-
сно екипата на тешка противпожарна кола на во-
здухопловно пристаниште за внатрешен сообраќај 
— двајца-пожарникари (од кои еден е возачот на 
колата) и потребен број помошен противпожарен 
персонал. 

Член 21 
Спортски аеродром и аеродром за сопствени по-

треби мораат да имаат по еден пожарникар, кој е 
должен да се грижи да има аеродромот секогаш 
опрема и средства за гаснење пожар, што се про-
пишани, како и таа опрема и средства секогаш да 
бидат во исправна состојба. 

Пожарникарот од ставот 1 на овој член мора 
да присуствува при палењето на моторот на возду-
хопловот. 

Член 22 
Помошниот противпожарен персонал го сочину-

ваат работниците на воздухопловното пристаниште 
определени во случај на потреба да помагаат при 
гаснење пожар и при спасување луѓе и имот. 

Член 23 
Пожарникарите на цивилен аеродром мораат да 

ја имаат пропишаната стручна спрема и да ги 
исполнуваат другите пропишани услови. 

Помошниот противпожарен персонал мора да 
има основни знаење за конструкцијата на воздухо-
пловот, за спасувањето на луѓе и имот и за гасне-
њ е ^ на' пожар на воздухоплови. 

Член 24 
Работите на противпожарна единица на возду-

хопловно пристаниште ги раководи командир, кој 
мора да има соодветна стручна спрема и да ги 
исполнува другите услови. 

Командирот на противпожарна единица на во-
здухопловно пристаниште особено: обезбедува опре-
мата, средствата и персоналот да се користат за за-
штита од пожар на што подобар начин; ја орга-
низира работата на противпожарната единица; се 
грижи за дисциплината, обуката и вежбата на про-
тивпожарната единица; го спроведува планот на 
распоредувањето на персоналот и планот на дежур-
ството; се грижи опремата и средствата за гаснење 
пожар да се одржуваат во исправна состојба; води 
евиденција за пожарите на воздухопловното при-
станиште, како и за извршеното гаснење пожар и 
спасување луѓе и имот. 

За извршеното гаснење пожар и спасување луѓе 
и имот, командирот на противпожарната единица 
му доставува извештај на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на безбедност на возду-
шната пловидба. 
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Член 25 
Пожарникарите мораат да имаат дозвола за ра-

бота на воздухопловно пристаниште. Дозволата ја 
издава сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на безбедност на воздушната пловидба. 

Дозволата за работа од ставот 1 на овој член 
важи две години и може да се продолжи, ако се 
исполнети условите за нејзиното издавање. 

Член 2f> 
Дозволата за работа од членот 25 на овој пра-

вилник може да се издаде само на лице што е теле-
сно и душевно способно за вршење работи на про-
тивпожарна служба и што ќе положи стручен 
испит. 

Лицето од ставот 1 на овој член мора на струч-
ниот испит да покаже знаење особено: 

1) за основното познавање на конструкцијата на 
воздухопловот и за неговата носивост (број на пат-
ниците, товар и број на посадата на воздухопловот), 
за распоредот на патничките седишта, за капаци-
тетот и начинот на сместување на резервоарите за 
гориво и за другите запаливи течности и материјал, 
за својствата на горивото, за положбата на цевките 
и славините за гориво, за сместувањето на акуму-
латорите и електроводите, за положбата на вратите 
и за механизмот на бравите на вратите, како и за 
повратите на воздухопловот определени за на-
силно влегување; 

2) за превентивните мерки за спречување из-
бувнување на пожар на платформата и стојанката 
на воздухопловно пристаниште; 

3) за причините на пожар и за техниката на 
раснењето на пожар; 

4) за опремата и средствата за гаснење пожар 
на воздухоплов и на други објекти на воздухо-
пловно пристаниште; 

5) од топографијата на воздухопловно приста-
ниште; 

6) за спасувањето и изнесувањето на повреде-
ните патници и посада од воздухоплов; 

7) за спасувањето на воздухоплов од пожар и 
материјалните добра на него; 

8) за користењето и одржувањето на противпо-
жарна кола, како и нивната опрема, прибор и алат. 

Програмата за полагање на стручните испити 
на пожарникари на воздухопловни пристаништа ја 
пропишува сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на безбедност на воздушната пловидба. 

Стручниот испит на пожарникарите на воздухо-
пловно пристаниште ќе се полага пред стручна ко-
мисија, чии членови именува сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на безбедност на 
воздушната пловидба од редовите на воздухопловни 
стручњаци и стручњаци на противпожарната 
служба. 

IV. Мерки за заштита од пожар 

Член 27 
За време на полетување и слетување на возду-

хоплови на воздухопловно пристаниште, противпо-
жарната кола мора да биде непрекинато во при-
правност, 

Член 28 
Распоредот на воздухопловите на платформата 

на воздухопловно пристаниште, пуштањето во ра-
бота на моторите на воздухоплови, полнењето на 
воздухоплови со гориво и мазиво, товарењето и ра-
стоварувањето на багаж, стоки, пошта, патници и 
посада во воздухоплов, движењето, и опслужувањето 
на возилата и агрегатите, како и работата на пер-
соналот околу прифаќањето и опремата на возду-
хоплови, се врши на начинот кој оневозможува 
избувнување пожар и под постојан непосреден над-
зор на дежурниот пожарникар на платформата. 

Член 29 
Заради ослободување (празнење) од статичкиот 

електрицитет, секој воздухоплов мора да има кабел 
за празнење 

Член 30 
При паркирање на воздухоплов на платформата 

на воздухопловно пристаниште, мораат да се пре-
земат следните мерки: 

1) воздухоплов на млазен погон не смее да се 
паркира во правецот на млазот; 

2) растојанието помеѓу рабовите на крилата на 
воздухоплови, кога тие стојат еден покрај друг, не 
смее да биде помало од 10 ш; 

3) отстојанието помеѓу работ на опашката на 
еден клипен воздухоплов и работ на носот на друг 
клипен воздухоплов не смее да биде помало од 30 ш, 
а растојанието помеѓу работ на опашката на еден 
воздухоплов на млазен погон и работ на носот на 
друг воздухоплов на млазен погон — од 60 ш; 

4) растојанието помеѓу крилата на два возду-
хоплова при движењето на воздухоплови на плат-
формата, не смее да биде помало од 5 ш. 

Член 31 
Воздухопловите паркирани на платформата или 

стој алката на воздухопловно пристаниште мораат 
да имаат доволен број батерии на јаглен-диоксид 
за гаснење пожар на моторите на воздухопловите. 

Батериите на јаглен-диоксид од ставот 1 на овој 
член мораат да бидат опремени со лесно свитливо 
црево со потребна должина, со луле млазница, и 
поставени на лесно подвижни колички што овоз-
можуваат брзо движење и интервенција во случај 
на пожар, 

Се смета дека има доволен број батерии на ја-
глен-диоксид ако помеѓу два паркирани воздухо-
плови се наоѓа батерија со капацитетот од 39 kg 
на платформата на воздухопловното пристаниште 
односно батерија со капацитет од 15 kg на стојан-
ката на воздухопловното пристаниште. 

Член 32 
Моторните возила и агрегатите што се користат 

на платформата на воздухопловно пристаниште за 
палење мотори на воздухоплови и за превоз, то-
варење и растоварување багаж, стоки и пошта мо-
раат да имаат: 

1) фаќач на искри на издувната цевка; 
2) жагри од страна на капакот на моторот; 
3) средства за гаснење пожар, што се состојат од 

рачен апарат СО. 

Член 33 
Товарење багаж, стоки и пошта во воздухоплов 

и растоварување од воздухоплов мора да се врши 
на начин кој оневозможува искрење. 

Член 34 
Снабдување (полнење) на воздухоплов со гориво 

и мазиво не смее да се врши за време: 
1) додека моторите на воздухопловот работат и 

додека се врти елисата-
2) додека се наоѓаат патници во воздухопловот; 
3) додека се врши товарење и растоварување 

патници; 
4) додека се врши поправка на воздухопловот; 
5) додека постои опасност од млаз на соседни 

воздухоплови; 
6) додека уредите за затоплување на воздухо-

пловот се вклучени во воздухопловот за затоплу-
вање; 

7) додека над воздухопловното пристаниште 
трае грмеж. 

Член 35 
Полнење на воздухоплов со гориво и мазиво до-

дека се во воздухопловот патници може да се доз-
воли само ако воздухопловот е во директен меѓу-
народен транзит и ако се преземени следните мерки 
на прет7Јазливост од пожар; 
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1) скалите за качување и слегување пат-
ници мораат да бидат поставени пред сите врати 
на воздухопловот; 

2) вратите на воздухопловот не смеат да бидат 
затворени со клуч; 

3) во внатрешноста на воздухопловот мораат да 
бидат слободни пристапи кон вратата и средишни 
минувалишта, а сите врати помеѓу одделенијата мо-
раат да бидат отворени; 

4) еден член на посадата што ќе го определи 
капетанот на воздухопловот мора да се наоѓа во 
воздухопловот заради известување на патниците и 
за вршење надзор над патниците; 

5) еден член на посадата што ќе го определи 
капетанот на воздухопловот мора да присуствува 
при полнењето на воздухопловот со гориво и мазиво; 

6) патниците во воздухопловот мораат да бидат 
известени: дека ќе се врши полнење на воздухопло-
вот со гориво и мазиво, дека можат да останат во 
воздухопловот на своите места, дека е забрането 
пушење, употреба на кибрит, запалки и други сред-
ства со кои може да се предизвика искра; 

7) светлосното предупредување: „Пушењето е 
забрането" мора да биде вклучено; 

8) непрекинато мора да се води сметка за кон-
центрацијата на бензинската пара и за другите по-
јави што можат да станат опасни, а во случај на 
опасност — веднаш да се извести персоналот што 
врши полнење на воздухопловот со гориво и мазиво; 

9) дежурниот пожарникар на платформата на 
воздухопловното пристаниште мора да присуствува 
при полнењето на воздухопловот со гориво и мазиво 
и мора да има батерија на јаглен-диоксид од 30 kg. 

За спроведувањето на мерките на претпазливост 
од точ. 1, 2, 3, 6 и 7 на ставот 1 од овој член ќе се 
грижи членот на посадата определен да ги извес-
тува патниците и да врши надзор над патниците, 
а за спроведувањето на мерките на претпазливост 
од точката 8 став 1 на овој член — членот на поса-
дата определен да присуствува при полнењето на 
воздухопловот со гориво и мазиво. 

Член 36 
Ако полнењето на воздухоплов со гориво и 

мазиво се врши ноќе, а за осветлување се користат 
ламби со вештачко светло, светлото мора да се 
вклучи пред почетокот на полнењето и не смее да 
се исклучи додека не се заврши полнењето. 

Член 37 
Цистерната од која се врши полнењето на воз-

духоплов со гориво и мазиво мора да има: 
1) кабел за празнење на статичкиот електрици-

тет и кабел поврзан со воздухопловот заради изед-
начување на статичкиот електрицитет; 

2) фаќач на искри на из дувната цевка; 
3) чамови летвички без метални заковки, со 

гумени навлеки врз делот што се опира врз возду-
хопловот и со гумени потковица 

4) опрема за локализирање пожар која се состои 
од една азбестна черга, две шишиња јаглен-диоксид, 
два рачни апарати за суво гаснење пожар и доволна 
количина памучна ткаенина за бришење на горивото 
истурено по воздухопловот. 

Член 38 
Лицата запослени на полнење на воздухопловот 

со гориво и мазиво, или на товарење односно исто-
варување багаж, стоки и пошта, или на опслужу-
вање на возилата и агрегатите што се движат по 
платформата на воздухопловното пристаниште, или 
на други работи во врска со воздухопловот и рабо-
тата на платформата, мораат да бидат изучени за 
постапување во ^случај на избувнување на пожар и 
за време на работата да носат гумени обувки. 

Член 39 
Дежурните пожарникари на платформата на 

воздухопловното пристаниште мораат да контроли-
раат дали одредбите од чл. 29 до 38 на овој правил-
ник се применуваат правилно. При вршењето на таа 
контрола дежурните пожарникари мораат да бидат 
снабдени со батерија на јаглен-диоксид за гаснење 
пожар. 

Член 40 
На секој излез од зградата на воздухопловното 

пристаниште определен за пристап на патници на 
платформата на воздухопловното пристаниште, мо-
раат да бидат истакнати забележителни натписи 
или знаци за забраната на пушењето. 

Лицето определено да ги следи патниците при 
качувањето во воздухопловот и по слетувањето од 
воздухопловот, е должно при излезот од зградата 
на воздухопловното пристаниште односно при изле-
гувањето од воздухопловот да ги извести патниците 
за забраната на пушењето. 

Член 41 
Заради стручно усовршување на воздухоплов-

ниот персонал носителот на правото на користење 
на воздухопловните пристаништа е должен да го 
запознава персоналот со новините во областа на за-
штитата од пожар и да го проверува неговото веќе 
здобиено знаење од таа област, како и повремено 
да го запознава летачкиот и другиот персонал запос-
лен на аеродромот со превентивните мерки за заш-
тита од пожар и со спроведувањето на тие мерки во 
случај на пожар. 

Член 47 
Командирот на противпожарната единица од-

носно неговиот заменик е должен повремено, нај-
малку еднаш месечно, да изврши преглед на сите 
објекти и места па аеродромот, што се од зна-
чење за заштитата од пожар. 

За извршените прегледи лицето од ставот 1 на 
овој член води дневник на обиколките, во кри на 
самото место ја запишува утврдената состојба и 
мерките преземени за отстранување на неправил-
ностите. 

Член 43 
Лицата запослени на воздухопловните приста-

ништа и летачкиот персонал мораат да се придр-
жуваат кон мерките преземени за заштита од по-
жар на воздухопловните пристаништа и воз-
духопловите, и кога ќе забележат пожар се дол-
жни да се обидат да го згаснат. Ако работникот не 
може да го гасни пожарот сам, тој е должен за 
пожарот да ја извести противпожарната единица 
на воздухопловните пристаништа. 

Покрај секој телефонски апарат на воздухо-
пловно пристаниште мора видно да биде истакнат 
бројот на телефонот на противпожарната единица 
на воздухопловните пристаништа. 

Член 44 
Во случај на пожар и други незгоди на возду-

хопловно пристаниште, сите лица запослени на во-
здухопловното пристаниште се должни на покана 
од командирот на противпожарната единица без 
одлагање да помогнат при гаснењето на пожарот 
и спасувањето на луѓето и имотот. 

Командирот на противпожарната единица мо-
же во случај на потреба да нареди употреба на си-
те расположиви средства што овозможуваат гас-
нење пожар и спасување луѓе и имот. 

V. Постапка во случај на незгода на воздухоплов 

Член 45 
Во случај на несреќа, присилно слетување или 

друга незгода на воздухоплов на воздухопловно 
пристаниште, службата за контрола на летањето е 
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должна за тоа без одлагање да ја извести против-
пожарната единица иа воздухопловното пристани-
ште и дежурниот пожарникар. 

Известувањето од ставот 1 на овој член мора 
да содржи: 

а) во случај на несреќа или незгода на возду-
хоплов: 

1) тип на воздухопловот; 
2) број на патниците во воздухопловот; 
3) место на несреќата или незгодата возду-

хопловот, спрема картата; 
б) во случај на присилно слетување на воздухо-

плов од линијата на летањето: 
1) тип на воздухопловот; 
2) време на слетувањето на воздухопловот; 
3) број на патниците во воздухопловот; 
4) правец на слетувањето на воздухопловот; 
5) количина на горивото и мазизото на возду-

хопловот; 
6) причина на присилното слетување на возду-

хопловот; 
7) положба на главните прекинувачи за стру-

ја и на славините за гориво, мазиво и кислород, 
во моментот на слетувањето. 

Член 46 
Кога противпожарната единица ќе го прими 

известувањето од членот 45 на овој правилник, 
екипата на лесна противпожарна кола е должна 
без одлагање да излезе на местото на несреќата 
или незгодата, а во случај на присилно слетување 
на воздухоплов — на местото определено за пре-
чекување на воздухопловот. 

Член 47 
Кога дежурниот пожарникар на противпожар-

ната единица ќе го прими известувањето од чле-
нот 45 на овој правилник, е должен без одлагање: 

1) со сирената да даде знак за тревога; 
2) да ја извести службата за брза медицинска 

помош на воздухопловното пристаниште за несре-
ќата или незгодата односно за присилното слетува-
ње: 

3) да преземе и други мерки предвидени со 
правилата на противпожарната служба. 

Член 48 ~ 
Кога ќе го прими известувањето за незгодата, 

командирот на противпожарната единица според 
видот на незгодата, упатува противпожарна кола 
со екипа и ја раководи акцијата на местото на нез-
годата . 

Член 49 
Дежурниот пожарникар на противпожарната е-

диница на воздухопловно пристаниште води дневник 
за примените известувања, во кој го запишува де-
нот и моментот на приемот на известувањата и 
преземените мерки. 

Член 50 
Дежурниот пожарникар на противпожарната 

единица и дежурниот пожарникар на платформата 
на воздухопловното пристаниште не смеат да ги 
напуштат своите места ниту во случај на акција 
за гаснење пожар и спасување луѓе и имот. 

Член 51 
Командирот на противпожарната единица ќе 

им го забрани пристапот на неповиканите лица на 
местото на несреќата, незгодата или присилно го 
слетување на воздухоплов. 

Член 52 
Местата за пречекување на воздухоплови на 

полетно-слетната патека е должен во случај на 
присилно слетување, да ги определи и обележи 
носителот на правото на користење на воздз^хо-
пловното пристаниште. 

Местата од ставот 1 на овој член ќе се опреде-
лат долж полетно-слетната патека така што да 
им овозможат на противпожарната служба и на 
службата за брза медицинска помош да го следат 
воздухопловот, кој врши присилно слетување, од 
моментот на неговото допирање на земјата до мо-
ментот на запирањето на работата на моторите. 

Член 53 
Во случај на несреќа или незгода на воздухо-

плов, носителот на правото на користење на воз-
духопловното пристаниште е должен по интервен-
цијата на противпожарната единица 'и извршени-
от извид на комисијата за испитување на причини-
те на несреќата да го отстрани воздухопловот од-
носно неговите остатоци од маневарските површини. 

VI. Казнени одредби 

Член 54 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за воздухопловен прекршок работна о;канизацг/ма 
или друго правно лице што врши прифаќање и 
отпрема на воздухоплови или учествува во приго-
твувањето на воздухоплови за летање на платфор-
мата на воздухопловното пристаниште: 

1) ако не е донесен деловникот на противпо-
жарната служба на аеродромот во определениот 
рок (член 4 став 1); 

2) ако противпожарна кола и другата опрема 
за заштита од пожар на воздухопловното приста-
ниште не се бојосани со црвена боја (член 6 став 
5); 

3) ако резервните средства за гаснење пожар -
не се чуваат според упатствата од производителите 
(член 11 став 3),. 

4) ако хидрантите и резервоарите за вода не 
се забележително обележени (член 12 став 2); 

5) ако воздухопловното пристаниште за внат-
решен сообраќај односно воздухопловното приста-
ниште за меѓународен сообраќај нема карта на ае-
родромот или ако картата не се наоѓа на опреде-
лените места (член 17); 

6) ако опремата за гаснење пожар не е во ис-
правна состојба или ако се користи за цели за кои 
не е наменета (член 18 став 1); 

7) ако на спортски аеродром или на аеродром 
за сопствени потреби нема пожарникар (член 21 
став 1); 

8) ако пожарникарите на воздухопловното при-
станиште немаат дозвола за работа издадена од 
сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на безбедност на воздушната пловидба (член 
25); 

9) ако за време на полетување и слетување на 
воздухопловите противпожарните коли не се на о-
пре де лено место непрекинато во приправност (член 
27); 

10) ако работите од членот 28 на овој правилник 
се вршат без непосреден надзор на дежурниот по-
жарникар на платформата на воздухопловното 
пристаниште; 

11) ако воздухопловите немаат кабел за осло-
бодување (празнење) на статички електрицитет 
(член 29); 

12) ако при паркирање на воздухопловите на 
платформата на воздухопловното пристаниште не 
се преземени пропишаните мерки (член 30); 

13) ако воздухопловите паркирани на плат-
формата и стојанката на воздухопловно приста-
ниште немаат доволен број батерии на јаглен-ди-
оксид за гаснење пожар, или ако батериите не се 
прописно опремени и поставени на колички (член 
31 ст. 1 и 2); 

14) ако моторите на возилата и агрегатите, што 
се користат на платформата на воздухопловното 
пристаниште за палење на моторите на воздухо-
плови и за превоз, товарење и растоварување ба-
гаж, стоки и пошта ја немаат пропишаната опре-
ма (член 32'); 

15) ако снабдувањето (полнењето на воздухо-
плови со гориво и мазиво се врши противно на о-
дредбата од членот 34 на овој правилник; 

16) ако полнењето на воздухоплови во дирек-
тен меѓународен транзит се врши со гориво и ма-
зиво додека во воздухопловот се наоѓаат патници, 
а не се преземени пропишаните мерки за претпаз-
ливост (член 35); 
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17) ако цистерната од која се врши полнење на 
воздухопловите со гориво и мазиво ја нема про-
пишаната опрема (член 37); 

18) ако лицата од членот 38 ва овој правилник 
не се обучени за постапување во случај на избув-
нување пожар или за време на работата не носат 
гумени обувки; 

19 ако на секој излез од зградата на воздухо-
пловното пристаниште, јшто е определен за прис-
тап на патници на платформата на воздухоплов-
ното пристаниште не се забележително истакнати 
натписи или знаци за Забраната на пушењето 
(член 40); 

20) ако воздухопловниот персонал не се запо-
знае со новините во областа на заштитата од по-
жар, или ако нивното здобиено знаење не се про-
верува, или ако летачкиот и друг персонал запос-
лен на цивилен аеродром повремено не се запоз-
нава со превентивним мерки за заштита од пожар 
(член 41); 

21) ако на воздухопловното пристаниште по-
крај секој телефонски апарат не е видно истак-
нат бројот на телефонот на противпожарната еди-
ница на воздухопловното пристаниште {член 43 
став 1); 

22) ако не се определени и обележени местата 
за пречекување воздухоплов во случај на присил-
но слетување на полетно-слетната патека на воз-
духопловното ? пристаниште (член 52 став 1); 

23) ако во случај на несреќа или незгода, по 
интервенцијата на противпожарната единица и из-
вршениот извид од комисијата за испитување на 
причините на несреќата, не се отстрани воздухо-
пловот или неговите остатоци од маневарските по-
вршини (член 52). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на 
овој член ќе се казни за прекршок и одговорното 
лице во работната организација или во друга прав-
но лице со парична казна до 200 динари. 

Член 55 
Со парична казна до 200 динари ќе се казни 

за воздухопловен прекршок: 
1) пожарникар на спортски аеродром или на 

аеродром за сопствени потреби, ако не присуствува 
при палење на моторот на воздухопловот (член 
21 став 2); 

2) пожарникар на цивилен аеродром, ако ја не-
ма пропишаната дозвола за работа (член 25 став 
1): 

3) капетан на воздухоплов, ако при полнење 
со гориво и мазиво на воздухоплов во директен ме-
ѓународен транзит додека во него се наоѓаат пат-
ници не определи член на посадата кој мора да се 
наоѓа во воздухопловот заради игвзстувг.ње на па-
тниците и вршење надзор над патниците, односно 
ако не определи член на посадата кој мора да при-
суствува при полнењето на воздухопловот со го-
риво и мазиво (член 35 став 1 тсч. 4 и 5); 

4) член на посадата определен од капетанот на 
воздухопловот, ако не се наоѓа во воздухоплов во 
директен меѓународен транзит при неговото пол-
нење со гориво и мазиво додека во воздухопловот 
се наоѓаат патници, односно ако не се григки за 
спроведувањето на пропишаните мер;ш за претпа-
зливост (член 35 став 1 точка 4 и член 35 став 2); 

5) член на посада определен од капетанот на 
воздухопловот, ако не присуствува при полнењето 
гориво и мазиво на воздухоплов во директен меѓу-
народен транзит додека во него се наоѓаат патници, 
односно ако не се грижи за спроведувањето на про-
пишаните мерки (член 35 став 1 точка 5 и член 35 
став 2; 

6) дежурниот пожарникар на платформата на 
воздухопловното пристаниште, ако не ја контро-
лира примената на одредбите од членот 29 до 38 
на овој правилник, односно ако при вршењето на 
таа контрола нема батерија на јаглен-диоксид за 
гаснење пожар (член 39); 

7) лице определено за придржување патници, 
ако не ги извести патниците дека е забрането пу-
шење (член 40 став 2); 

8) командирот на противпожарната единица на 
воздухопловното пристаниште односно негов заме-
ник, ако најмалку еднаш месечно не изврши прег-
лед на сите објекти и места на аеродромот што се 
од значење за заштитата од пожар, односно акр за 
извршениот преглед не води дневник на обикол-
ките (член 42); 

9) лице запослено на воздухопловно приста-
ниште односно член на посада на воздухоплов, ако 
не се придржува кон мерките за заштита од по-
жар (член 43 став 1); 

10) лице запослено на воздухопловно приста-
ниште, ако во случај на пожар или други незгоди 
на воздухопловното пристаниште не се одзове на 
поканата од командирот на противпожарната еди-
ница да помогне при гаснењето на пожар и спа-
сувањето на луѓе и имот (член 44 став 1); 

11) контролор по летање, ако во случај на нес-
реќа, незгода или присилно слетување на воздухо-
плов на воздухопловно пристани}ште не ја извести 
без одлагање противпожарната единица и дежур-
ниот пожарникар на воздухопловното пристаниште, 
односно ако тоа известување не ги содржи пропи-
шаните податоци (член 45); 

12) дежурниот пожарникар на противпожарна 
единица на воздухопловна пристаниште, ако по 
примено известување од членот 45 на овој правил-
ник не ги преземе пропишаните мерки (член 47); 

13) командирот на противпожарна единица на 
воздухопловно пристаниште, ако по приемот на из-
вестувањето за видот на незгодата не упати про-
тивпожарна кола со екипа, или ако не го преземе 
раководењето со акцијата на местото на незгодата 
(чл£н 48); 

14) дежурниот пожарникар на противпожарна* 
та единица на воздухопловно пристаниште и де* 
журниот пожарникар на платформата не возду-
хопловно пристаниште, ако за време на дежур-
ството го напуштат своето работно место (член 50); 

VII. Преодни х завршни одредам 
Член 56 

Работната организација како носител, на пра-
вата за користење на цивилен аеродром е должна 
во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник да организира и опреми 
противпожарна единица на цивилниот аеродром, 
според одредбите на овој правилник. 

Работната организација од ставот 1 на овој 
член е должна да набави соодветни противпожар-
ни коли во рок од една година од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилни*.. 

Член 57 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето БО „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 309/66 
2" март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, е. Р 

183. 

Врз основа на членот 28 став 1 точка 6 од Ос-
новниот закон за заштита на водухот од загадување 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 30/65), на предлог 
од Сојузниот завод за здравствена заштита, соју-
зниот секретар за здравство и социјална политика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ШТО МО-

ЖАТ ДА ГО ЗАГАДУВААТ ВОЗДУХОТ 

1. Работните организации, другите правни лица 
и поединци, што имаат објекти и постројки што ис-
пуштаат во воздухот штетни материи се должни да 
ги пријават тие објекти односно постројки, и тоа: 
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1) објектите и постројките што трошат повеќе 
од две тони гориво на ден односно повеќе од 250 
kg/час; 

2) индустриските објекти и постројки што при 
работата испуштаат: акролеин; амилацетат; анилин; 
ацетон; ацетофенол; бензол; бензин; бутилацетат; ци-
јановодород; виниалацетат; дихлоретан; диметилфор-
мамид; динил; етил ацетат; метанол; метил ацетат; ме-
тилметакрилат; манган и негови соединенија; арсен 
и негови соединенија; нитрозни гасови; јаглен-мо-
ноксид; жива (метална); сулфур-диоксид; сулфур-
водород; сулфур-дисулфид; јаглен-дисулфид; сул-
фурна киселина; олово и негови соединенија; сти-
рол; формалдехид; толуилендиизоцианат; фосфорен 
анхидрид; флуор и негови соединенија; фенол; 
фурфурол; хлор водород; хлоропрен (2-хлорбута-
диен — 1,3) и хром; 

3) објектите и постројките за производство на: 
ацетилен; ацеталдехид од ацетилен со присуство на 
жива; амонијак; анилински бои; антрацитови соеди-
ненија; арсен и негови неоргански соединенија; аз-
бестни производи; азоамин; азот (азотни соединенија 
и азотни киселини); азотни ѓубриња; бензолови 
соединенија; берилиум; целулоза и полуцелулоза; 
цијански соли и киселини; саѓи; диметилформамид; 
диметил рефталат; фармацеутски производи; флу-
ороводородни соли; фосфор; фурфурол; гасови од 
јагленот; глицерин; железо бромид; хидрозин и не-
гови соли; хлор; хлорирани и хидрохлорпрани ја-
гленоводороди; хлоропрен; хромози соединенија; 
калцинирана сода; калиумкарбид; камфор; каучук; 
корунд; лакови; масни синтетички киселини; метил 
и етил алкохол; нафта и нафтини деривати; нат-
риум-хидроксид (по електролитичен пат); натриум 
нитрит; никотин; ниобиј; олефин; олеум; органо-
фосфорни соединенија; органс1ш растворени; пи-
кринска киселина; пластични маси; пол пети лен и 
полипропилен; полистирол и стирол; сахарин; си-
лициумови киселини и нејзини производи; синте-
тички влакна; солна киселина; сулфурна киселина; 
сулфурни органски бои; сулфурен диоксид; супер-
фосфат; светлечки, воден и генераторски гас; ки-
брит; тантал; туткало; јаглен-дисулфид; уреа и 
тиоуреа; вештачко влакно и целофан, вештачки 
смоли; жива; ! 

4) објекти и постројки за производство на: аку-
мулатори, алуминиум; бакар; цинк; челик; феро-
-споеви; железо; кобалт; кокс и преработка на 
камен јаглен; котли; лив; магнезиум; метални елек-
троди; никел; обоени метали; пирометалуршки сред-
ства; електротехнички машини и прибор; 

5) објекти и постројки за производство на: ае-
фалт-бетон; азбест-цемент; бојосани и силикатни 
тули; цемент; доломит; дрвена лепенка; дрвен ја-
глен; фајанс; гипс; производи од глина; камен и 
вештачки камен; керамички и огноотпорни матери-
јали; магнезит; стакло; стаклена вата и стаклена 
волна; шамотна тула; 

6) објекти и постројки: за производство и бојо-
сување ткаенини, за белење ткаенини, за хемиска 
обработка на ткаенини со јаглендисулфид; за пре-
работка на растителни влакна (лен, коноп и слично); 
за производство на трикотажа; за обработка на 
стари крпи; 

7) објекти и постројки: за преработка на оста-
тоци од кожа, коски и други отпадоци од животин-
ско потекло; за производство на желатин; за пре-
работка и искористување на пцовисани животни; 
за спалување мрши и коски; за дробење коски; за 
топење маст; за преработка на кожа; за производ-
ство на животинска храна; за индустриско произ-
водство на обувки и лакирана кожа; за вулкани-
зација на гуми; 

8) кланици; кафилерии; фабрики за шеќер; пи-
вари; млекарници; фурни; објекти за производство 
на: албумин, алкохол, маргарин, декетрин, гликоза; 
за конзервирање риби; за преработка на пченка и 
за преработка на тутун. 

2. Работните организации, други правни лица и 
поединци, што имаат објекти и постројки од точ-
ката 1 на оваа наредба поднесуваат пријава до оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на санитарната инспекција, според местото каде се 
наоѓаат објектите односно постројките, а на обра-
зецот што е отпечатен кон оваа наредба и нејзин 
е составен дел. 

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

Бр. 53-218/1 
18 март 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
• за здравство 

и социјална политика. 
Драгутин Косовац, е. р. 

(Назив на работната органи-
зација или на друго правно 
лице односно име и презиме 
на поединецот што поднесу-

ва пријава) 

(Назив и седиште на општин-
скиот орган на управата над-
лежен за работите на сани-
тарната инспекција до која 

се поднесува пријавата) 

П Р И Ј А В А ' 
НА ОБЈЕКТ (ПОСТРОЈКА) ШТО МОЖЕ ДА ГО 

ЗАГАДУВА ВОЗДУХОТ 

Во смисла на членот 27 од Основниот закон за 
заштитата на воздухот од загадување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/65) и Наредбата за пријаву-
вањето на објект што може да го загадува воздухот 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 14/66)/ пријавуваме: 

(Назив на објектот, постројката или уредот што може да 
го загадува .воздухот) -

(Место и адреса односно поблиски ознаки на локацијата 
на објектот што може да го загадува воздухот) 

Податоци за објектот што се пријавува: 
1. Оддалеченост од најблиската населба или од на-

селени делови на населба (изразено во метри): 
2. Конфигурација на теренот (котлина со пречник 

, отворена рамнина, речна долина ити.) 
и однос спрема населбата: 

3. Вид производи и капацитети на производството 
— дневен, месечен и годишен просек: 

4. Краток опис на технолошкиот процес: 
5. Вид, потекло и количина на суровините што се 

користат 
Реден Вид и потекло Потрошувачка на суро-

број на суровините вини во kg/час 

просечна максимална 

6. Потрошувачка на гориво (за објектите што тро-
шат повеќе од 2 тони на ден односно повеќе 
од 250 kg на час) 

Процент на пе-
Потрошувачка пелот и сулфу-

во к>/час Калорична моќ рот во горивото 
Рене*. Вид i; потекло - - - на горивото — 
бро на горивото про- макси- на 1 kg маса на пе- на су-

сечна мадна пелот лфурот 
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7, Тип на ложиштето: 
8. Вид гасови, пари и аеросол (магла, прав, чад) 

што се исфрлуваат во воздухот: 
9; Карактер на излачувањето: трајно во иста ко-

личина; трајно во нееднакви количини; рит-
мично во исти количини; повремено 
(непотребно да се прецрта) 

10, Број на оџаците и вентилационите цевки: 

Реден Назив на погонот Височи-
број и вид на објектот на во m 

Пречник 
на излезниот 
отвор — во m 

185. 

Врз основа на членот 24 став 3 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
во врска со точката 1 под а) и б) на Одлуката за 
определување на растителните болести и штетници 
чие спречување и сузбивање е од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65), сојуз-
ниот секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРА-
ЗЕНИ СО КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БО-

ЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

11. Уреди за пречистување на отпад очните гасови, 
пари и аеросол: вид, исправен — неисправен. 

12. Процент на полезното дејство на уредите за 
пречистување на воздухот: 

(Датум на поднесувањето на 
пријавата) 

(Потпис на одговорното 
лице) 

(М. П.) 
(Место* 

184 

В о с н о в а на чл. 37, 39 и 63 од Основниот за-
кон за мерките за унапредување. на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ГРАНИЦА ЗАРАДИ 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Заради спречување внесувањето или пре-
несувањето на. болестите ка ј добитокот лигавка и 
шап од соседните земји во Југославија: 

1) се забранува на територијата на општините 
што се граничат со тие земји: 

а) движење на чапункари од едно населено 
место во друго без преглед од надлежниот ветери-
нарен инспектор; 

б) одржување пазари и саеми; 
в) собирање и пасење чапункари на места о-

пределени за јавно пасење, ако тие места се нао-
ѓаат на појас во длабочина од 5 км од границата.; 

2) се забранува внесување сурово месо, слани-
на и лој во Југославија од страна на патници. 

2. Сите друмски возила што влегуваат во Југо-
славија преку територијата на општините што се 
граничат со соседните земји се должни да минат 
низ дезинфекциона бариера на граничниот премин. 

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

Бр. 1233/1 
25 март 1966 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, е. р. 

1. Подрачјата наведени во оваа наредба се про-
гласуваат за заразени со следните карантински 
болести и штетници: 

1. Agrobacterium tumefaciens (Е. F. Smith et 
Townsentf) Conn. (Рак по овошките): 

на територијата на СР Босна и Херцеговина 
подрачјата на општините во околиите: Мостар: 
Љубиње (место Љубиње); Тузла: Брчко (место Брчко); 

на територијата на СР Словенија на подрач-
јето на општините: Брежице (места Артиче, 
Глобоко, Мали врх и Пишеце). Белење (место 
Шентиљ), Жалец (место Цетровче), Камник (место 
Тодич), Љубљана — Вич — Рудник (место Бокалче), 
Марибор — Центер (место Селница об Драве) и 
Словењ Градец (место Туришка вас); 

на територијата на СР Србија подрачјата 
на општините во околиите: Београд: Чукарица 
(место Раковица); Ваљево: Љиг (место Белановица), 
Каменица (места Горња Каменица,,Горња Буковица 
и Причевић), Мионица (место Рајковић) и Осечина 
(место Туђин); Зајечар: Зајечар (место Грљан); Крагу-
јевац (место Крагујевац) и Рана (место Рача); Кра-
љево: Варварин (место Варварин), Нови Пазар (ме-
сто Нови Пазар) и Чачак (места Кулиновци, Љубић, 
Миоковци и Чачак); Лесковац: Лесковац (место Ле-
сковац); Ниш: Бабушиица (место Бабушница)', Ди-
митровград (место Димитровград), Пирот (место Пи-
рот), Прокупље (место Прокупље); Смедерево: Ж а -
бари (место Жабари) и Смедерево (место Смедере-
во); Титово Ужице: Пожега (места Висибаба и По-
жега); Аутономна Покрајина Косово и Метохија: 
Косовска Каменица, Пећ (места Пашино Село, Пећ 
и 'Гребовић), Призрен и Урошевац (место Уроше-
вац); 

на територијата на СР Хрватска подрачјето на 
општината во околијата Загреб: Самобор (ме_то 
Бистрац); 

на територија на СР Црна Гора подрачјето на 
општината Котор (место Мрчево Поље). 

2) Bacterium michiganense Е. F. Smith: 

на територијата"на CP Србија подрачјата на оп-
штините во Автономна Покраина Војводина: Апатин 
(место Купусина) и Нови Сад (места Каћ, Ковиљ, 
Нови Сад и Футог); на подрачјето на Автономна 
Покраина Косово и Метохија: Призрен (места Пи-
ране и Призрен). 

3) Bacterium savastanoi Е. F. Smith (Рак по 
мас линиите) — само за посадочен материјал: 

на територијата на СР Црна Гора подрачјето 
на општината Бар (место Сутоморе). 

4) Beta virus 4 Roland et Quanjer: 
на територијата на СР Србија целото подрачје 

на Автономна Покраина Војводина и подрачјата 
на општините во околијата Ваљево: Богатиќ и Ша-
бац (места Дреновац, Мачвански Причиновиќ, Ша-
бац, Шеварице и Штитар); 



Страна 290 — Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

на територијата на СР Хрватска подрачјата на 
општините во околиите Осиек: Бели Манастир, 
Доњи Михољац, Нашице, Осиек, Подравска Сла-
тина, Валпово, Винковци, Вуковар и Жупања; 
Бјеловар: Вировитице. 

5) Cuscuta ѕрр (Вилина косица): 
на целата територија на Југославија. 
6) Cronartium ribicola Fischer ('Рѓа по рибизлата): 
на територијата на СР .Словенија подрачјата 

на општината Брежице (места Артиче, Бојено, 
Глобоко, Сромље и Печице), Кршко, Лашко, 
Мозирје, Шентјур при Цељу, Шмарје при Јелшах, 
Белење, Жалец, Домжале (места Доб, Домжале, Кр-
тина. Менгеш, Моравче, Радомље, Рова и Жиче), 
Камник, Литија (места Габровка и Литија), Љу-
бљана — Бежиград (место Дол при Љубљани), 
Љубљана — Шишка, Љубљана — Вич — Рудник 
(места Осредек, Подутик и Вич), Шкофја Лока (ме-
ста Броде, Буковица, Долења вас. Лог, Пиштал, 
Селца, Шевље и Треби ја), Требње (место Мокро-
но^, Ленарт (места Гочова, Локавец и Сп. Порчич), 
'Љутомер, Марибор — Центер (места ЦершЅх, Пес-
ница и Шентиљ), Марибор — Табор (места Пекре, 
Радвање, Развање и Смледник). Марибор — Тезно, 
Птуј (место Подлехник), Радље об Драви, Словењ 
Градец (места Брде и Шмиклавж) и Словенска 
Бистрица (место Оплотница); 

на територијата на СР Србија подрачјето на 
општината во околната Смедерево: Смедерево 
(место Смедерево). 

7) Endothia parasitica Murr. (Рак no костеновата 
кора): 

на територијата на СР Босна и Херцеговина 
подрачјата на општините во околиите: Бања 
Лука: Босанска Градишка, Приедор (место Љу-
била) и Сански Мост; Бихаћ: Босанска Крупа, 
Велика Кладуше и Цазин; Мостар, Јабланица. Ко-
њиц и Прозор; 

на територијата на СР Словенија подрачјата 
на општините Севница (место Тополовец), Жалец 
(место Пониква при Жалцу), Ајдовшчина, Идри ја, 
Изолак Идријска Бистрица, Копер, Нова Горица, 
Пиран, Постојна, Сежана, Толмин (места Бана 
при Модреју, Чигињ, Дообочник, Идри ја при Бачи, 
Козаршче, Козмерице, Мост на Сочи, Постаја, Села 
при Волчах, Волчански Рути и Волче), Ч*ономељ 
(места Родин и Стражии врх), Литија (места Голиш-
че, КреснигоЈки врх и Раница), Љубљана — Центар, 
Љубљана — Мосте Поље (места Бизовик, Ч е т -
кице, Добруње, Јанче, Состро, Штепања "вас и Во-
лавље), Љубљана — Шишка (места Драбље, Сп. 
Шишка, Станежиче, Шентвид, Тацен и Зг. Шишка), 
Љубљана — Вич — Рудник (места Бабна Горица, 
Габерје, Лаврица, Орле, Подсмрека, Рожник. Село, 
Средња вас и Шуица), Шкофја Лока (места Дра-
гомер, Лог и Шт. Јошт) и Марибор — Табор (место 
Лобница); 

на територијата на СР Хрватска: подрачјето 
на околијата Сисак и подрачјата на општините во 
околиите Загреб: Самобор; Пула: Бује, Пазин и 
Пореч; Риека: Опатија (места Вепринац и Света 
Јелена); 

на територијата на СР Црна Гора подрачјето на 
општината Бар (место Острос). 

8) Orobanche ѕрр, (Водњача): 
на територијата на СР Босна и Херцеговина 

подрачјата на општините во околиите: Мостар: 
Билећа, Груде, Лиштица, Љубиње, Љубушки, 
Мостар, Посушје, Столац, Требиње, Чапљина и 
Читлук; Тузла: Братунац, Брчко и Орашје; 

на територијата на СР Македонија подрачјата 
на општините: Битола (место Жван), Берово 
(место Берово), Гостивар (место Врапчиште), 
Кавадарци (места Ватеша, Кавадарци, Марена и 
Сопот), Крушево (место Крушево), Неготино (места 
Дуброво, Криволак, Неготино^ Тимјаник и Трмник), 

Радовиш (место Радовиш). Струмица (места Едино-
кучево и Струмица), Тетово (места Саракино и Те-
тово) и Титов Велес (места Бузалково, Раштани, 
Росоман, Сирково и Титов Велес); 

на територијата на СР Словенија подрачјата 
на општините: М езир је, Шмарје при Је лига х, 
Белење, Жалец, Ајдовшчина, Нова Горица, Ј е -
сенице (места Јесенице и Жировница), Крањ (ме-
ста Бела, Тенетише, Татињец и Сраковље), Мет-
лика, Ново Место, Радовница, Шкофја Лока, Тр-
бовље, Требње (место Добрнић), Ленарт и Словењ 
Градец (места Грашка Гора, подручје Згорње Ми-
слињске долине и Заврш); 

на територијата на СР Србија подрачјата на 
општините во околиите: Крагуевац: КрагуеЕЈЦ 
(места Десимировац Јовановац и Крагујевац), 
Краљево: Александровац (место Александровац), 
Варварин (место Варварин), Краљево (место Ри-
бница), Крушевац (место Крушевац) и Трсте-
ник (место Трстеник); Лесковац: Врање (места 
Врање и Доње Врање); Смедерево: Велика Плана 
(место Велика Плана). С т а о р ц и и Смедерево (место 
Смедерево); Титово Ужице: Бајина Башта (места 
Бајина Башта и Пилицз); Аутономна Покрајина 
Војводина: Ада, Апатин, Кањижа (места Ором и 
Трешњарево), Кула, Нови Сад (места Степановићево 
и Ченеј), Рума, Сента, Сечањ. Сомбор, Сремска Ми-
тровица, Стара Пазова, Зрењанин, Житиште и Шид 
(места Беркасово. Моловин, Трибина Глава, Шот и 
Шид); Аутономна Покрајина Косово и Метохија: 
Гњилане (места Добране, Доња Будрига, Доњи Ли-
воч, Гњилане, Кметовце, Партеш, Пасјане, Поилеп-
ница, Валдово и Жегра) и Сува Река (места Ђиков-
це, Лешане, Сопина, Студенчане и Трње). 

9) Phoma lingam (Tode) Desm: 
на територијата на СР Хрватска подрачјето на 

општината во околијатз Сплит: Сплит (место Сплит). 
10) Prunus virus 7 Holmes (Шарка по сливите): 
на територијата на СР Босна и Херцеговина 

подрачјата на општините во околиите: Бања Лу-
ка: Бугојно (место Бугојно), Босанска Градишка 
(место Јурковица), Бања Лука (место Ивањско), 
Доњи Вакуф, Горњи Взкуф и Србзц (ме—о 
Ситнеши); Добој: Жепче, Завидовићи и Добој; Са-
рајево: Бреза. Бусовача, Взреш, Високо, Витез,' Во-
гошћа, Зеница, Илијаш, Илиџа. Какањ, Кисељак, 
Крешево, Нови Травник, Сарајево са околином, 
Олово, Пале. Рудо, Травник, Фојница и Хаџићи; 
Тузла: Бијељина (места Јања и Рухотина), Власе-
ница (место Власеница), Зворник, Лопаре (места 
Вукосавци, Корај, Лабуцка. Лпповице, Лопаре, М~ч-
ковац и Прибој), Сребреница (места Скелани и Сре-
бреница) и Угљевик (места Горњи Обријеж, Доња 
Трнова и Теочак); 

на целата територија на СР Македонија; 
на територијата на СР Србија: целото подрачје 

на Автономна Покраина Косово и Метохија; по-
драчјата на околиите: Заечар, Лесковац, Ниш и 
Смедерево; подрачјата на општините во околиите: 
Крагуевац: Деспотовац, Крагуевац (место Горња 
Сабанта), Параћин, Рана (место Бишевац), Рековац, 
Светозарево, Свилајнац, Стра гари (место Чумић), 
Топола (места Белогавци, Горња Трнава, Жабари, 
Загорица, Наталинци и Топола) и Ћуприја; Кра-
љево: Александровац, Брус, Варварин, Велика Дре-
нова, Велики Шиљеговац. Врњачка Бања (места 
Драгољ и Трудељ), Краљево (места Годачица, Дра-
госињци, Конарево, Краљево, Матарушка Бања и 
Ратица), Крушевац, Мрчајевци (места Бресница, 
Бабско Поље, Буковица, Јежевица, Лазац, Липница, 
Мрсаћ, Мусина Река и Самаила), Нови Пазар, Ра-
шка, Сјеница, Трстеник, Тутин, Ћићевац, Ушће и 
Чачак (места Љубић и Чачак) и Титово Ужице: 
Ариље (место Добраче), Бајина Башта (места Бајина 
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Башта и Луг), Ивањица (места Буковица и Шуме), 
Кремна (место Кремна), Нова Варош (место Нова 
Варош), Пожега (место Пожега), Пријепоље (места 
Бродарево, Гоетци, Завинограђе и Слатина), Титово 
Ужице (места Буар, Горјане, Крвавци, Севојно, Та-
тинац, Титово Ужице и Турица) и Чајетина (места 
Чајетина и Шљивовица); 

на територијата на СР Хрватска подрачјата на 
општините во околијата Осиех: Нова Градишка 
(места Ковачевац, Машиќ, Нова Градишка, Првча 
и Церник); 

на територијата на СР Црна Гора подрачјата 
на општините Биело Поле, Иванград, Плав, Пљевља 
и Рожај. 

11) Rabdocline pseudotsuga Sydow: 
на територијата на СР Словенија подрачјата 

на општините Церкница и Радље об Драви (места 
Антон на Похорју, Примош на Похорју, Лехен и 
Јанжевски врх). 

12) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Реге. 
(Рак по компирот): 

на територијата на СР Словенија подрачјата 
на општината Јесенице (места Планина под Горице 
и Приходи); 

на територијата на СР Хрватска подрачјата ^ а 
општините во око ли јата Загреб: Самобор (место 
Ново Село). 

13) Urocystis cepulae Frost (Гар по креми дот): 
на територијата на СР Босна и Херцеговина 

подрачјата на општините во око ли јата Мостар: 
Јабланица, Коњиц, Љубушки, Мостар, Требиње и 
Чапљина; 

на територијата на СР Македонија подрачјата 
на оцштините Скопје-Идадија (местата Горче Пе-
тров и Сарај) и Скопје-Кале (местата Бразда и 
Глу ово); 

на територијата на СР Србија: Подрачјата на 
општините во Автономна Покраина Косово и 
Метохија: Лепосавић (место Лепосавић и Призрен 
(места Атмаџа, Хоча Заградска, Велеша, Љубиж-
да, Петрово Село, Пиране, Призрен и Србица), 
и подрачјата на општините во околиите Балаво: Ва-
љево (места Горић и Доња Грабовица) и Ниш: Пи-
рот (места Барје Чифлик, Велики Суводол, Костур 
и Пирот). 

14) Anuraphis persicae niger Smith (Црна пра-
скина вошка): 

на територијата на СР Србија подрачјата на 
општините во околиите Белград: Гроцка (место 
Брестовик) и Смедерево: Смедерево. 

15) Ceratitis capitata wied. (Овошна мува): 
на територијата на СР Словенија подрачјата 

на општините Копер, Изола, Пиран и Сежана (ме-
сто Дутовље); 

на територијата на СР Хрватска подрачјата на 
општините во околијата Риека: Риека (место Риека); 
Сплит: Дубровник и Сплит (место Сплит); 

на територијата на СР Црна Гора подрачјето 
на општинава Бар (место Тополица) 

15) Pectinophora gossypiella Saund. (Памуков 
молец): 

на целата територија на СР Македонија; 
на територијата на СР Црна Гора подрачјето 

на суштината Улцињ. 
17) QuadTasipidiotus perniciosus Comst. (Кали-

форниска штитоноша вошка): 
на територијата на СР Босна и Херцеговина 

подрачјето на околијата Добој: подрачјата на оп-
штините во околиите: Бања Лука; Бања Лука, Бо-
санска Градишка, Босанска Дубица, Босански Нови, 
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Бугојно, Горњи Вакуф, Доњи Вакуф, Јајце, Кључ, 
Котор Варош, Лакташи, Приједор, Прњавор, Сански 
Мост, Србац, Челинац и Шипово; Бихаћ: Бихаћ, 
Босанска Крупа, Босански Петровац, Велика Кла-
душе, Дрвар и Цазин; Мостар: Чапљина (место 
Почитељ), Коњиц (место Бутуровић Поље), Јабла-
ница (место Острожац); Сарајево: Бусовача, Го-
ражде (места Богушићи, Вранићи, Горажде и Зуп-
чићи), Зеница, Илиџа (место Илиџа). Какањ, Кисе-
љак (место Кисељак), Фоча (места Годијево, 
Драгачева и Слатина); Тузла: Бијељина, Брчко 
(места Брод, Брка, Брезово Пол>е, Буквиќ, Дубраве, 
Брчко, Горњи Рахић, Доњи Рахић, Зовиќ, Кала ј -
ђије, Маоча, Миладије, Паланка и Ражљево), Гра-
чаница (места Бољанићи, Босанско Петрово Село, 
Гнојница, Грачаница, Малејшићи и Стјепан Поље), 
Живинице (места Кисељак и Живинице), Зворник 
(места Рочевић и Челопек). Калесија (место Тој-
шићи), Лопаре (места Кораја Вражићи и Челић), 
Лукавац (места Лукавац, Пурачић и Турија), Ораш-
је, Сребреник (места Дубоки Поток, Сл а дна, Сре-
бреник и Шпионица), Тузла (места Букиње, Леш-
ница, Симин Хан, Славиновићи, Солина и Тузла) 
и Угљевик; 

на територијата на СР Македонија подрачјата 
на општините Скопје — Идадија (место Сарај), 
Скопје — Кале (местото Трубарево) и Куманово 
(местата Бедиње, Долно Коњаре, и Куманово); 

на територијата на СР Словенија подрачјата 
на општините Брежице, Цеље, Кршко, Лашко, 
Мозирје, Севница, Словенске Коњице, Шмарје 
при Јел|шах, Белење, Жалец, Илирска Бистрица 
(места Долна Битња, Горња Битња, Илирска 
Бистрица и Тополе), Нова Горица (место Пристава), 
Постојна (места Долна Котана . Мала Пристава, 
Надање Село, Нова Сушица, Острожно Брдо, По-
стојна, Рибница и Стара Сушица), Толмин, Чрномен, 
Домжале (места Благовица, Брезовица, Брдо, Де-
лала вас, Доб, Домжале, Дол при Моравчах, Драго-
мељ, Горица при Моравчах, Хомец, Ихан, Јарше, 
Количево, Кртина, Крашња, Лока, Луковица, Мен-
геш, Моравче, Превоје, Рача, Радомље, Родица, Село 
при Моравчах, Сп. Косезе, Стоб, Шкрјанчево, Тр-
зин, Башче, Вир и Врх Поље при Моравчах), Гро-
супље, Храстник (места Дол при Храстнику, Храст-
ник, Марно и Турје), Камник (места Буч, Дуп лица, 
Тодич, Камник, Коменда, Криж, Лазе в Тухињу, 
Мекиње, Мосте, Перово, Подгорје. Сухадоле, Шмар-
ца, Волчји поток, Заприце и Жеје), Кочевје, Крањ 
(места Бистрица, Битње, Брег об Сави, Дупље, 
Храстје, Кокрица, Крањ, Накло, Окровло, Пивка, 
Подбрезје, Полица, Страхињ, Жабнлца и Же;}е), 
Литија (места Гобник при Габровки, Хотпч, Делница, 
Камни врх, Костремница, Кресница, Литија, Мо-
равче при Габровки, Рибче, Сава при Литији, Сп. 
Лог, Шмартно при Литији, Штангарске Пољане, 
Вернер, Водице при Габровки, Згорњи Лог), Љубља-
на — Бежиград, Љубљана — Мосте — Поље, Лзу-
бљаиа — Шишка, Љубљана — Вич — Рудник, Ло-
гатец (места Јаковица, Лазе, Логатец, Ровте и Ж и -
ри), Метлика, Ново Место, Рибница, Шкофја Лока 
(места Бинкељ, Бодовље, Броде, Црн гроб, Дорфарје, 
Драга, Форме, Габрк, Годешич, Гостече, Гренц, Хо-
ста, Липице, Лог, Мошкрин, На Логу, Папирната, 
Перно, Пунгерт, Пуштал, Ретече, Свети Дух, Стари 
Двор, Стара Лока, Сука, Шкофја Лока, Трата, Трње 
и Змице), Трбовље (места Габерско, Ој стро и Трбов-
ље), Требње, Тржич (места Бистрица, Брег, Худо, 
Конор, Криже, Ларце, Паловиче, Ретње, Себење, 
Тржич, Зверче и Жигања вас), Врхника, Загорје об 
Сави (места Долења вас, Излаке, Котреде|ш, Кисо-
вец, Локе, Потошка вас, Село при Загорју, Шемник, 
Трновец и Загорје), Дравоград (места Св. Једерт, 
Шт. Јанж и Дравограду Горња Радгона, Ленарт, 
Леи дава, Љутом ер, Марибор — Центер, Марибор —* 
Табор, Марибор — Тезно, Мурска Собота, Ормош, 
Птуј, Радље об Драви, Равне на Корошкем (места' 
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Брдиње, Добја вас, Котље, Леиле, Лоповица. Прева-
л е и Пољана), Словењ Градец и Словенска Бистри-
ца; 

на територијата на СР Србија: целото подрачје 
на Автономна Покраина Војводина;.подрачјата на оп-
штините во Автономна Покраина Косово и Ме-
тохија: Исток (места Добруша, Ђураковац и То-
манце), Косовска Митровица (места Доње Би-
нарне, Јошевик и Србовац), Пећ, Подујево (место 
Доње Љупче), Призрен, Приштина (места Бариљево, 
Девет Југовића и Приштина), Сува Река 
(места Сува Река и Широка) и Вучитрн; 
подручја општина у срезовима Београд: 
Вождовац, Врачар, Гроцка (места Винча, Гроцка, 
Калуђерица и Лештане), Звездара, Земун, Крњача, 
Нови Београд, Обреновац (места Конатица, Мисло-
ђин, Ратари и Скела), Палилула, Савски венац, Ста-
ри град, Сурчин и Чукарица; Ваљево: Богатић (ме-
ста Бадовинци, Белотић, Богатић и Дубље), Влади-
мирци (места Бељин, Дебрц и Крнуле), Коцељево 
(место Свилеува), Лозница, Љиг (место Дићи), Пр-
њавор (место Змињак) и Шабац; Зајечар: Кладово 
(место Кладово) и Неготин (места Неготин и Раду-
јевац); Крагујевац: Баточина (места Бадњевац и 
Лапово), Кнић (места Баре, Гунцати, Кнић и Љу-
љаци), Крагујевац (место Крагујевац), Параћин 
(место Параћин), Рековац (место Опарић), Светоза-
рево (место Светозарево), Страгари (места Стра-
гари и Чумић) и Ћуприја (место Ћупри-
ја); Краљево: Горњи Милановац (места Брђа-
ни, Врнчани, Гојина Гора, Дренова, Дру-
жетића Прањани, Савинац, Семедраж, Таково и 
Шарани), Краљево (место Краљево), Лучани (места 
Бели Камен, Бича, Вучковица, Горачићи, Горња 
Краварица, Граб, Туча, Доња Краварица, Котража 
и Рти), Мрчајевци, Нови Пазар, Тутин (место Тутин) 
и Чачак (места Атеница, Бељина, Вранићи, Горња 
Горевница, Јездина, Лозница, Љубић, Милићевци, 
Миоковци, Паковраће, Парменац, Придворица, Ри-
ђаге, Трбушани, Трнава и Чачак); Лесковац: Врање 
(место Врање); Ниш: Алексинац (место Алексинац), 
Блаце, Димитровград (место Димитровград), Кур-
шумлија (место Куршумлија), Ниш (место Ниш), Пи-
рот, Прокупље и Соко Бања (место Соко Бања); 
Смедерево: Азања, Велика Плана, Велико Градиште 
(места Велико Градиште, Кусиће, Триброда и Царе-
в а ^ , Голубац (место Браничево), Колари, Мала Крс-
на, Мало Црниће, Петровац (место Петровац), П о д г -
реван, Сараорци, Смедерево и Жабари (места Ж а -
бари, Ореовица и Четереже); Титово Ужице: Ива-
њица (места Бедина Варош, Дубрава, Ивањица и 
Прилике), Пожега, Титово Ужице и Чајетина (места 
Крива Река, Мачкат, Рожанство и Сиригојно); 

на територијата на СР Хрватска: подрачјата 
на околиите Бјеловар, Карловац, Осијек, Сисак, 
Вараждин и Загреб; подрачјата на општините и око-
лиите Риека: Пазин (место Пазин). Делнице, Опа-
тија (место Матуљи) и Риека (место Трновица): 

на територијата на СР Црна Гора подрачјата 
на општините Дани лов град (место Даниловград). 
Иванград (места Веран Село, Буче, Иванград и 
Хареме). 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за прогла-
сување на подрачјата заразени со опасни расте-
ниски болести и штетници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/64). 

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

Бр. 03-1145/1 
21 март 1966 година 

Белград 

Заменик 
Сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство. 
Душан Илиевиќ. е. р. 

186. 

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65) во 
врска со членот 6 став 1 од Законот за насочување 
користењето на средствата на работните организа-
ции и општествените фондови во 1966 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 57/65), во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУС-
ТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И УГОСТИТЕЛСТВОТО 
ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ 
ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТ-
КА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

1. Во Наредбата за определување на објектите 
во областа на индустријата, трговијата и угости-
телството при чие финансирање нема да се врши 
издвојување средства на посебна сметка кај Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/65) во точката 1 под а) одредбата 
гу?д 3 се менува и гласи: 

„3) објектите за производство на пластични ма-
си, и тоа: објектите за производство на гранулат и 
прав на термопласт и објектите за производство на 
фенол-крезол-формаделхидните. и меламииокчте 
карбомидни смоли;". 

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

Бр. 1954/1 
30 март 1966 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Винко Хафнер, е р. 

187. 

Врз основа на членот 40 став 3 од Законот за ма-
тичните книги („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), 
во спогодба со сојузниот секретар за здравство и 
социјална политика, сојузниот секретар за внатреш-
ни работи пропишува 

У П / т с т в о 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА СМРТТА 

1. Потврдата за смртта, што се поднесува при 
пријавувањето на фактот на смртта, се издава на 
образецот кој е напечатен кон ова упатство и негов 
е составен дел (член 16 став 1 од Законот за ма-
тичните книги). 

2. Потврдата за смртта се издава на барање од 
лице односно работна или друга организација што 
е должна да го пријави фактот на смртта (чл. 15 
и 16 од Законот за матичните книги). 

3. Потврдата за смртта се пополнува во два 
примероци од кои еден примерок матичарот при-
лага кон статистичкото ливче за смртта (образец 
Дем. 2), а вториот примерок го задржува кај себе. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 204-3/1 
30 март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи 
Милан Мишковиќ, е. р. 
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Образец на потврдата за смртта 
(формат 148 X 210 mm) 

17. Податоци на причината на смртта 

Реден број 
Здравствена установа, пре-
гледач на мртовецот, мати-

чар 
(непотребно да се прецрта) 

ПОТВРДА ЗА СМРТТА 
Презиме и име на умрениот 
и презиме пред Склучувањето 
на бракот 2. Пол. 

3. Датум на смртта 
(ден, месец, година) 

во 
(0—24> 

Место на смртта 

Датум на раѓањето 

место — 
општина 

(ден, 
BQ 

месец, година) 
часот (0—24) 

(само за деца до 7 дена) 
6. Место на раѓањето место 

7. Последно живеалиште место 
општина 

општина 
адреса — 

8. Брачна состојба — 
Презиме и име иа брачниот 
другар (за оженети, вдовци. 
вдовици и разведени) 

10. Презиме и име на родителите 
на таткото -
на мајката -

П. Државјанство 
12. Дали бил лекуван (да, не) — 
13. Ако бил лекуван, датум на по-

следниот преглед 
14 Назив на здравствената уста-

нова во која е лекуван, а ако 
е лекуван дома — име на ле-
карот што го лекувал и назив 
на здравствената установа во 
која работи тој лекар 

15. Смртта ја утврдил: 
лекар, член на семејството или 
друго лице што дознало за 
смртта, здравствена установа 
или некоја друга организацијо, 
или сведоци) 

16. Причина на смртта: 
а) болест поради која настапи-

ла смртта 
f» колку траела болеста од ко-

ја умрело лицето 
в) знаци што ги забележило 

семејството во текот на бо-
леста 

г) дали умрениот боледувал 
уште од некоја болест (да 
се наведе болеста, кога и 
колку боледува) 

Во 
Ш е -

потиме на* лицето што ја 
утврдило смртта. 

(место и адреса на стапот) 

Рубриките под 17 и 18, наведени долу. се пополну-
ваат само за лица што биле лекувани, а ги попол-
нува здравствената установа во која умрело лицето 
односно лекарот што го лекувал умреното лице 

Време измина-
то од почето-
кот на болеста 

до смртта 

8 и 
2 >» X 0) tt Ф и 

Ео О 
t_T jjj и о « о 

о Ѕ 
пз Д 

СО •-7 X ПЗ Е 
* Е £ • ' н-г СО н ед 
е ££ К и W 

а) Болест (или состојба) што 
непосредно ја предизвика-
ла смртта 

б) Болест (или состојба) што 
ја предизвикала или дове-
ла до непосредна причина 
на смртта наведена под Ја 

в) Основна болест што ја 
предизвикала болеста под 
1а и 16 или непосредно ја 
предизвикала смртта 

И 
Други болести (или состојби) 
што можеле да влијаат врз 
болеста (или состојбата) под 
1а), 16) и 1в) 

18. Дали причините на смртта се проверени со об-
дукција (да, не) 

Во 
: 196— 

(М. П.) 
Белешка на матичарот: 
Овој случај на смрт е запишан 
во матичната книга на умрените 
Под текуштиот број 

Потпис на лекарот. 

Потпис на матичарот, 
(М. m 

188. 

Врз основа на членот 40 ст. 1 и 4 од Законит 
за матичните книги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65), во спогодба со директорот на Сојузниот 
завод за статистика, сојузниот секретар за внат-
решни работи пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ СТАТИ-
СТИЧКИ ПОДАТОЦИ ДО ОРГАНИТЕ НА СТАТИ-

СТИЧКАТА СЛУЖБА 

Заради следење на природното движење на 
населението, со ова упатство се пропишуваат об-
расците за доставување статистички податоци до 
органите на статистичката служба, и тоа: 

1) образец Дем. 1 — Статистичко ливче за га-
ѓање; 

2) образец Дем. 1а — Статистичко ливче за при-
знавање татковство и позаконување дете; 

3) образец Дем. 2 — Статистичко ливче зл 
смрт; 

4) образец Дем. 3 — Статистичко ливче -зл 
склучување брак (венчање); 

5) образец Дем. 4 — Преглед на запишу вашата 
во матичните книги. 

Обрасците од ставот 1 на оваа точка сс испе-
чатени кон ова упатство и се негов составен дел. 

2. Кон статистичкото ливче за смрт матичарот 
е должен да приложи потврда за смртта. 
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3. При секое запишување во матичните книги 
на фактите на раѓање, смрт или склучување брак, 
односно при секоја извршена забелешка за приз-
навање татковство или озаконување дете, мати-
чарот е должен да го пополни соодветното статис-
тичко ливче. 

4. Ако е поништено запишување што го извр-
шил матичарот погрешно во матичната книга, по-
полнетото статистичко ливче ме го доставува ма-
тичарот до надлежниот статистички орган туку во 
поглед запишувањето во матичните книги означу-
ва дека е поништено извршеното запишување. 

Ако запишување во матичната книга е пониш-
тено откако е доставено статистичкото ливче до над-
лежниот статистички орган, матичарот е должен 
да го извести тој орган за поништувањето на за-
пишувањето. 

5. Ако запишување во матичните книги е из-
вршено дополнително, матичарот е должен да го 
забележи тоа во рубриката: „Забелешка" која се 
наоѓа на крајот на секое статистичко ливче. 

6. Статистичките ливчиња за запишувањата 
извршени во матичните книги се даставуваат до 
надлежниот статистички орган посебно зе секој 
месец. 

Овие статистички ливчиња матичарот ги до-
ставува заедно со прилозите до надлежниот Статис-
тички орган во рок од три дена по истекот на месе-
цот во кој се пополнети ливчињата. 

7. Ако надлежниот статистички орган утврди 
дека примените статистички ливчиња се непотпол-
ни односно дека се неточно или погрешно попол-
нети, ќе бара нивно дополнение односно исправка. 
Матичарот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 
три дена од денот на применото барање, да поста-
пи по барањето. 

8. Надлежниот статистички орган ќе ги снаб-
дува матичарите со статистички обрасци. 

9. При пополнувањето на статистичките лив-
чиња матичарите се должни да се придржуваат 
кон стручното методолошко упатство на Сојузниот 
завод за статистика. 

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

Бр. 05-3/2 
14 март 1966 година 

Белград 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

Статистичко ливче 
за 

РАЃАЊЕ 
Општина 
Место на раѓањето 
Седиште на матичарот 

19-

Заггишано во матичната книга 
на родените, за матично подрачје 
под тек. бр. на денот 

1. Да ли детето е родено живо или мртво — 
2. Име на детето 3. Пол на детето 
'4. Датум на раѓањето во часот. 

(ден, месец, година) 
5. Живеалиште на мајката 

место 

(0-24) 

општина 
6. Каде е родено детето (во здрав-

ствена установа — назив, во 
стан ити.) 

7. Кој укажал помош при поро-
дувањето (лекар, бабица, друго 
медицинско лице, нестручно 
лице) 

8. Колку деца се родени 
со ова породување вкупно 

живородени 
мртвородетш 

Колку деца мајката 
родила досега (сметај-
ќи го и новороденото) вкупно 

живородени 
мртвородеии 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Милан Мишковиќ, е. р. 

Образец ДЕМ. 1 
(формат 148 X 210 mm) 

10. 

11. 

12 

Колку од тие деца се 
живи (вклучувајќи го 
и новороденото) 
Колку деца родила 
мајката во овој брак 
(вклучувајќи го и но-
вороденото) вкупно 

Дали детето е 
или вон брак 

13. Датум на склучувањето 
брак на родителите 

живородени 
мртвороден! 

родено во брак 

на 

14. Кој брак и е на мајката по ред-
ови, месец, година) 

15. 
Податоци за мајката 

Презиме и име 
16. Датум на раѓањето 

(ден, месец, година) 
17. Народност 
18. Школска спрема 
19. Занимање 
20. Положба во занимањето 

Податоци за таткото 
21. Презиме и име 
22. Датум на раѓањето 

Народност 
Школска спрема 
Занимање 

(ден, 
23. 
24. 
25. 
26. Положба во занимањето 
Забелешка: 

(М. П.) 

месец, година) 

Матичар, 

Образец ДЕМ. 1а 
(формат 148 X 210 mm) 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

Статистичко ливче 
за 

ПРИЗНАВАЊЕ ТАТКОВ-
СТВО И ПОЗАКОНУВА-

Њ Е ДЕТЕ 

Општина 
Седиште 
на матичарот 

19-

Дете запишано во матичната книга 
на родените, за матичното подрачје 
под тек. бр. на денот 
Датум на запишувањето на забелешката во матич-
ната книга 19 

1. Дали запишувањето се однесу-
ва на признавање татковство 
или на позаконување дете 
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Z Дади признавањето на татков-
ство односно ^заканувањето 
на дете е извршено врз основа 
на изјава, склучување на брак 
или врз основа на пресуда 

3. Ако запишувањето се однесува 
на позаконување на дете, да 
се запише датумот на призна-
вањето на татковство 

4. Презиме и име на детето 
5. Пол на детето 
6. Датум на раѓањето на детето 

7. Живеалиште на мајката 
во времето на раѓањето 
на детето место 

(ден, месец, година) 

(ден, месец, година) 

општина 

Податоци за мајката 
8. Презиме и име 
9. Датум на раѓањето 

(ден, месец, година) 

10. Народност 
11. Школска спрема 
12. Занимање 
13. Положба во занимањето 

Податоци за таткото 
14. Презиме и име 
15. Датум на раѓањето 

(ден, месец, година) 

16. Народност 
17. Школска спрема 
18. Занимање 
19. Положба во занимањето 
Забелешка: 

(М. П.) 
Матичар, 

Образец ДЕМ. 2 
(формат 148 X 210 mm) 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

Статистичко ливче 
за 

СМРТ 

Општина 
Место на смртта 
Седиште на матичарот 

Запишано во матичната книга на умрените, за 
матичното подрачје 
под тек. бр. на денот 396— 

1. Презиме и име и лично име на родителот 
2. Пол (машки, женски) 
3. Датум на смртта во часот. 

(ден, месец, година) (0—24) 

4. Датум на раѓањето — 
(ден, месец, година) 

часот. (0—24) во 
(само за деца до 7 дена) 

5. Живеалиште место 
општина 

7. Народност 
8. Школска спрема (се запишува 

највисоката завршена школа) 

21. 

Податоци 
за издржа-

Податоци вителот 
за умрениот <ако 

ното леце 
било из-

држувано) 
9. Занимање 

10. Положба во занимањето 
11. Каде настапила смртта (во 

здравствена установа — назив, 
дома итн.) 

12. Кој ја установил смртта (ле-
кар, лекар прегледувач на мрт-
овци, лаик прегледувач на мрт-
овци, друго службено лице, 
сведоци) 

13. Да ли умрениот бил лекуван 
од болеста од која умрел (да 

14. Кој ги дал податоците за при-
чината на смртта (лекарот што 
го лекувал, обдуктор, лекар 
прегледувач на мртовци, лаик 
прегледувач на мртовци, при-
јавител) ^ 

15о Причина на смртта (запишува 
лекар врз основа на податоци-
ве од потврдата за смртта) 

не) 

Се пополнува само за несреќен случај, убиство 
и самоубиство 

16. Ако лицето не умрело со при-
родна смрт, да ли е во праша-
ње несреќен случај, убиство 
или самоубиство -

17. Кога настанал случајот 
а) во часот. 

(ден, месец, година) 
б) ден во седмицата 

18, Надворешна причина на не-
среќниот случај, убиството или 
самоубиството 

(0—24) 

Се пополнува само за несреќен случај 
19. Каде настанал случајот (фа-

брика, рудник, друм улица итн.) 
20. Да ли случајот настанал на 

работа во работен однос, на 
работа вон работен однос, на 
пат на работа или при враќање 
од работа, на работа во дома-
ќинството или во слободно вре-
ме 
Се пополнува само за убиство или самоубиство 
Зашто дошло до убиство одно-
сно самоубиство 

Забелешка: 

(М. П.) 
Матичар, 

б. Брачна состојба 

УПАТСТВО ЗА МАТИЧАРОТ 
Рубриките од 1 до 15 се пополнуваат за сите слу-
чаи на смрт, без оглед на годината на животот 
на умреното лице и без оглед дали е во праша-
ње несреќен случај, убиство или самоубиство. 
За сите несреќни случаи, убиства или самоуби-
ства, се пополнуваат и рубриките од 16 до 18. 
Само за несреќните случаи се пополнуваат и ру-
бриките 19 и 20. 
Само за убиства и самоубиства се пополнуваат и 
рубриките 21. 
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Образец ДЕМ. 3 
(формат 148 X 210 mm) 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

Статистичко ливче 
за 

СКЛУЧУВАЊЕ БРАК 
(ВЕНЧАЊЕ) 

Општина 
Место на венчањем 
Седиште на матичарот 

Запишано во матичната книга 
на венчаните, за матичното подрачје 
под тек, бр. на денот 

Податоци за младоженецот 
1. Презиме и име 
2. Поранешна брачна состојба 

196-

Кој брак е овој по ред 
Датум на раѓањето 

Живеалиште пред 
стапувањето во брак 

(ден. месец, година) 
место 

6. Народност 
7. Школска спрема 
8. Занимање 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 

9. Положба во занимањето 

Податоци за невестата 
Презиме и име — 
Поранешна брачна состојба 
Кој брак е овој по ред 
Датум на раѓањето 

Живеалиште пред 
стапување во брак 
Народност 

(ден, месец, 

место 
година) 

општина 

Школска спрема 
Занимање 

општина 

15. 
16, 
17, 
18. Положба во занимањето 
Забелешка: 

(М. П.) 
Матичар, 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

ПРЕГЛЕД НА ЗАПИШУВАЊАТА 
во месецот 

Образец ДЕМ. 4 
(формат 210 X 297 mm) 

Околија 
Општина 
Седиште на матичарот 

ВО МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
19 година 
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189. 

Врз основа на членот 31 од Законот за царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 
И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛО-

БОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Во Упатството за постапката за утврдување 
на царинската основица и за остварување нк пра-
вото на ослободување од плаќање на царина („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 39/65) во точката 6 став 5 
во одредбата под 21 зборовите: „до 5 Кѕ" се заме-
нуваат со зборовите: „до 9 Кѕ".. 

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

Бр. 3,-4053 
16 март 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

' Киро Глигоров, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измена на 
Законот за интересните стопи на фондовите во сто-
панството, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 

Во членот 2 наместо зборовите: „1 август 1966 
година" треба да стојат зборовите: „1 август 1965 
година". 

Од Закоеодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, 5 април 1966 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

С Д Л У к / 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО 
КОЈА СЕ УКИНУВА ЧЛЕНОТ 47 ОД ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА СПЛИТ ЗА 
ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИ НА ГРАЃАНИ И 

ТРАГАНСКО-ПРАВНИ ЛИЦА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката на Собранието на општи-
ната Сплит за изградбата на објекти на граѓани и 
граѓанско-правни лица, бр, 01-22658/1-64 од 14 де-
кември 1964 година, врз основа на јавната расправа 
одржана на 28 февруари 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува членот 47 од Одлуката на Собра-

нието на општината Сплит за изградбата на објекти 
ва граѓани и граѓанско-правни лица, бр. 01-22658/1— 
64 од 14 декември 1964 година, што е објавена во 
„Службени гласник опќине Сплит", бр. 10/64 (во по-
натамошниот текст: Одлуката). 

2. Во поглед на дејството на жалбата против 
решенијата што ги донесуваат органите на управата 
врз основа на членот 46 од Одлуката ќе се приме-

нуваат одредбите на членот 63 од Основниот закон 
за изградбата на инвестициони објекти („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", и во „Службени гласник опќине Сплит". 

4. Причините поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе оваа одлука се следните: 

Уставниот суд, по повод претставката од 
група граѓани од Селин, по сопствена иницијатива 
поведе постапка за оценување на законитоста на 
членот 47 од Одлуката. Со одредбата на тој член е 
пропишано дека жалбата против решението на 
органот на управата, донесено во примената на 
мерките за спречување на бесправно градење, пред-
видени во членот 46 на Одлуката, во никој случај 
не го задржува извршувањето на решението. 

Основното прашање што во оваа работа се по-
стави се однесува до дејството на жалбата против 
првостепеното решение на органиот на управата 
надлежен за градежни работи, што го донесува тој 
орган при вршењето на своите законски овластува-
ња. Во членот 63 став 1 на Основниот закон за из-
градбата на инвестициони објекти е пропишано де-
ка жалбата против решението на органот на уп -
равата, донесено при вршењето на правото на над-
зор во инвестиционата изградба не го задржува ре-
шението од извршување, но во ставот 2 на тој член 
на органот на управата му е дадено овластување 
да може по повод вложена жалба да определи да 
се одложи извршувањето на решението до донесу-
вањето на решението во врска со жалбата. Бидејќи 
овде се во прашање начелата на општата управна 
постапка кои можат да се установуваат само со 
сојузен закон, Уставниот суд смета дека наведената 
законска одредба, земена во целина, го обврзува 
општинското собрание и дека тоа не може таа од-
редба да ја менува или преправува кога врз основа 
на овластувањата што му се дадени со закон доне-
сува прописи за изградбата на објекти на граѓани. 
Преземајќи ја во членот 47 од Одлуката само одред-
бата на ставот 1 од членот 63 на Основниот закон 
за изградбата на инвестициони објекти, а изоставу-
вајќи ја при тоа одредбата на ставот 2 од тој член, 
Собранието на општината Сплит наполно ја в к л у -
чила можноста на суспензивно дејство на жалбата, 
со што битно е изменета смислата на наведените за-
конски одредби. / 

Спрема тоа, членот 47 на Одлуката не е во со-
гласност со Основниот закон за изградбата на ин-
вестиционите објекти. Поради тоа Уставниот суд, 
врз основа на членот 26 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија, одлучи да го укине наведениот 
член на Одлуката. 

При донесувањето на оваа одлука Уставниот 
суд, во смисла на членот 34 од Законот за Устав-
ниот суд на Југославија, зазеде становиште дека во 
поглед на дејството на жалбата против решенијата 
што ги донесуваат надлежните органи на управата 
врз основа на членот 46 од Одлуката, треба да се 
применуваат одредбите од членот 63 на Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти, до-
дека Собранието на општината Сплит не ја усогла* 
си Одлуката со сојузниот закон. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 28 февруари 
1966 година. 

У. бр. 179/65 
28 февруари 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија^ 

Блажо Јовановиќ, р> 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бос-
не и Херцеговике" во бројот 29 од 31 јули 1965 
година објавува: 

Закон за шумите (пречистен текст); 
Закон за уредување и користење на градското 

земјиште (пречистен текст); 
Закон за театрите (пречистен текст); 
Закон за организацијата и финансирањето на 

запослувањето; 
Закон за преземањето на правата и должнос-

тите на основач спрема одделни високошколски у-
станови; 

Закон за утврдувањето на процентот што при-
паѓа на заедничките резерви на стопанските орга-
низации на СР Босна и Херцеговина од средствата 
издвоени за заеднички резерви на стопанските ор-
ганизации; 

Закон за измени и дополненија за Законот за 
воведување републички придонеси и даноци; 

Закон за највисоката граница до која можат 
општините да ја утврдуваат височината на придо-
несот од личниот доход од работен однос; 

Закон за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало; 

Закон за измени на Законот за дополнителните 
средства на општините и околиите; 

Закон за измени на Законот за највисоката 
граница на стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурување; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стопата на основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стопите на додатниот придонес за инвалидско оси-
гурување; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
измена на Одлуката за стопата на придонесот за 
додатокот на деца; 

Одлука за избор и именување членови на За-
конодавно-правната комисија на Собранието на 
СР Б и X; 

Одлука за избор претседател и членови на Ад-
министративната комисија на Собранието на СР Б 
и X; 

Одлука за користење на средствата од 5% на 
дополнителното издвојување за резервниот фонд; 

Одлука за употреба на средствата на посебната 
буџетска резерва и средствата на дополнителното 
издвојување во резервниот фонд за отстранување 
на последиците од поплава; 

Одлука за утврдување на општественп-ттптги-
тичките заедници што претрпеле штета поради 
поплавите во октомври 1965 година; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за определување на органите на управата што ќе 
вршат определени управни работи од републичка 
надлежност во областа на радио-сообраќајот; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за регистрација на музеите; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за содржината и начинот на водењето на 
регистарот за заштитените објекти на природата; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за организацијата и работата на училиш-
ните кујни на основните училишта и на гимназиите 
(пречистен текст); 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за организацијата на скратеното основно 
образование; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за поправителниот. клаеовиот, вонред-
ниот и дополнителниот испит во учителска јшкола 
(пречистен текст); 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за вршење дознака, контрола на дозна-
ката, сечење, шумските чекани, жигосувањето и 
извозот на дрво и за издавање уверенија за потек-
лото на дрвото (пречистен текст); 

Правилник за измени на Правилникот за начи-
нот за стопанисувањето со ловиштата предадени на 
користење на ловечки друштва; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за евиденцијата на предметите на управната 
постапка; 

Наредба за измени на Наредбата за определу-
вање награди за уништување волци; 

Одлука за спроведување задолжително здрав-
ствено реосигурување, за ризиците што се реоси-
гуруваат задолжително, за Тарифата на премиите 
за реосигурување, за условите и височината на 
надоместоците што припаѓаат за реосигурените 
ризици и за стопала по која ќе се издвојуваат сред-
ства за режискиот додаток во 1965 година; 

Одлука за стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување; 

Одлука за отопите на додатниот придонес за 
инвалидско осигурување; 

Одлука за измена на Одлуката за стопата на 
придонесот за додатокот на деца. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 26 од 21 јули 1965 година 
објавува. 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за стопанско-планските мерки и за употребата 
на републичките средства во 1965 година; 

Закон за Републичкиот општествен фонд за 
финансирање на образованието; 

Закон за Републичкиот фонд за кредитирање 
и стипендирање на студентите; 

Одлука за избор на потгфеѓСед&теДи на Собра-
нието на СР Македонија; 

Одлука за избор на претседател и потпретсе-
дател на Републичкиот собор на Собранието на 
СРМ; 

Одлука за бројот на студентите што можат да 
се запишат на одделени факултети во учебната 
1965/1966 година; 

Одлука за образување на постојани комисии 
на Извршниот совет; 

Одлука за именување претседатели и членови 
на постојаните комисии на Извршниот совет; 

Одлука за давање согласност за соединување 
на електростопанските претпријатија; 

Одлука за височината на средствата што во 
1965 година задолжително ќе се издвојуваат за 
сигурносна резерва и валоризациона резерва на 
Фондот на инвалидското и пензиското осигурување; 

Исправка во Законот за измени и дополнување 
на Законот за гимназијата. 

Во бројот 27 од 28 јули 1965 година објавува. 
Закон за Градското собрание на Спо пј е; 
Закон за Центарот за странски јазици во Скопје; 
Закон за основање Виша школа за физичка 

култура во Скопје; 
Закон за основање на Архитектонско-граде-

жен, Електромашински и Технолошко-металуршки 
факултет во Скопје; 

Одлука за утврдување престанок на пратенич-
ки мандат; 

Препорака за подобрување заштитата на спо-
мениците на културата; 

Препорака за организацијата и делокруг на 
месните канцеларии; 

Одлука за образување Комисија за признава-
ње право на пензија по член 195 и давање мисле-
ња по член 178 став 2 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување; 
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Решение за именување членови на Комисијата 
за признавање право на пензија по член 195 и да-
вање мислење по член 178 став 2 од Основниот 
закон за пензиското осигурување; 

3 одлуки на Уставниот суд на Македонија; 
Извештај на Републичката изборна комисија 

за резултатот од дополнителните избори за прате-
ник во Стопанскиот собор на Собранието на СРМ; 

Исправка на Законот за републичката управа; 
Исправка на Законот за републичките органи 

на управата. 
Во бројот 28 од 31 јули 1965 година објавува: 
Закон за употреба на дополнителните средства 

на заедничките резерви на стопанските организа-
ции: 

Закон за самоуправувањето и за работните од-
носи во органите на управата; 

Закон за органите за водење на постапката по 
прекршоците; 

Закон за угостителската дејност на граѓаните; 
Закон за изменување на Законот за републич-

ките придонеси и даноци на граѓаните; 
Закон за височината на доходите што не вли-

јаат врз правото на паричен надоместок за време 
на привремена безработност; 

Закон за водите; 
Закон за височината на водниот придонес во 

1965 година; 
Закон за продолжување на важноста на Одлу-

ката за определување на »гранките, групите однос-
но подгрупите на организациите во кои може да 
се определи додатен придонес за здравствено оси-
гурување на работниците во 1964 година; 

Закон за највисоката граница на стопата^ на 
основниот придонес за здравствено о с и г у р у в а њ е н а 
работниците за раздобјето август-декември 1965 
година; 

3 одлуки за задолжување на СР Македонија; 
Одлука за давање гаранција на Југословенска-

та инвестициона банка — Белград. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" Службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 34 од 10 август 1965 
година објавуваат: 

Закон за организацијата и финансирањето на 
запекувањето; 

Закон за заштитата на природата; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

медицинските училишта; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

здравственото осигурување на земјоделците; 
Закон за привремената пензија на југословен-

ските државјани што се здобиле со право ка ј 
странски носител на социјално осигурување; 

Закон за средствата што од придонесот за за-
б о л у в а њ е се издвојуваат за заедничките - работи 
за запослување во Републиката; 

Закон за определување на републичкиот орган 
на управата што врши определени работи во обла-
ста на радио-сообраќајот; 

Измени и дополненија на Буџетот на СР Хр-
ватска за 1965 година; 

Одлука за давање овластување на Извршниот 
совет на Саборот да одлучува за користењето на 
средствата на дополнителното издвојување по сто-
па од 5% од приходите остварени по 31 март 1965 
година во Републичкиот резервен фонд со цел за 
отстранување на последиците предизвикани со еле-
ментарни непогоди во СР Хрватска; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за давање премија за кравјо млеко и регрес за ог-
ревни материјали; 

Одлука за именување член во Управниот од-
бор на фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта; 

Одлука за именување членови во Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за социјални уста-
нови ; 

Одлука за избор на пратеници 'во Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина; 

Препорака за преземање мерки заради усогла-
сување на општата потрошувачка со фактичните 
материјални можности; 

Решение за разрешување главен санитарен ин-
спектор; 

Решение за именување главен инспектор на 
Санитарниот инспекторат; 

Решение за разрешување на главниот инспек-
тор за шумарство; 

Решение за именување главен инспектор на 
Шумарскиот инспекторат; -

Решение за разрешување на директор на на 
сектор во Републичкиот завод за планирање; 

Решение за разрешување директорот на фон-
дот за кредитирање на студентите; 

Одлука за уплата на југословенската заедница 
на социјалното осигурување на определениот при-
донес за покривање на трошоците на статистичката 
обработка за преведување на пензиите и инвалид-
нините. 

Во бројот 35 од 19 август 1965 година објаву-
ваат: 

Одлука за потврда на измените на распоредот 
на средствата за инвестиции во областа на здрав-
ството; 

Одлука за именување и разрешување на чле- , 
новите на управниот одбор за располагање со сред- ' 
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации; 

Резолуција за начелата за изградба на систе-
мот на стручното образование. 

Во бројот 36 од 26 август 1965 година објаву-
ваат: 

Деловник на Републичкиот собор на СР Хр-
ватска; 

Деловник на Стопанскиот собор на Саборот на 
СР Хрватска; 

Наредба за височината на надоместокот за ба-
ждарење на поморските чамци. 

^Во бројот 37 од 2 септември 1965 година обја-
вуваат: 

Деловник на Просветно-културниот собор на 
Саборот на СР Хрватска; 

Деловник на Социјално-здравствениот собор на 
Саборот на СР Хрватска. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике 
Црне Горе" во бројот 20 од 14 август 1965 година 
објавува: 

Закон за пр%ѕветно-педагошката служба; 
Закон за стручните училишта; 
Закон за работните односи на куќните помош-

нички ; 
Закон за вршење дејности слични на стопан-

ски; 
Закон за условите за основање комунални за-

едници на социјалното осигурување на работни-
ците; 

Закон за облогот и наплатата на водниот при-
донес; 

Закон за формирањето и користењето на до-
полнителните средства за заеднички резерви на 
стопанските организации; 

Одлука за определување на деловната банка 
врз која се пренесуваат средствата на Општестве-
ниот инвестиционен фонд на СР Црна Гора; 
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Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на СР Црна 
Гора за 1964 година; 

Одлука за задолжување СР Црна Гора кај Сто-
панската банка на СР Црна Гора за гарантниот 
износ по кредитот за студии и истражувања на 
нафта во 1965 година; 

Одлука за задолжување СР Црна Гора ка ј Сто-
панската банка на СР Црна Гора по кредитите за 
студии и истражувања на нафта во 1965 година; 

Одлука за задолжување СР Црна Гора кај Сто-
панската банка на СР Црна Гора за гарантниот 
износ по кредитот за студии и истражувања во 1965 
година; 

Одлука за задолжување СР Црна Гора кај Сто-
панската банка на СР Црна Гора по кредитот за 
студии и истражувања во 1965 година; 

Одлука за определување на органите за давање 
одобрувања или налози за воведување работно 
време ноќе, во недела и на празниците определени 
со закон на железничките станици на територија-
та на СР Црна Гора; 

Одлука за потврда на Статутот на Републич-
киот фонд за патишта; 

Одлука за измена на Одлуката за давање со-
гласност на финансискиот план на Републичкиот 
фонд за унапредување на културните и уметнич-
ките дејности за 1965 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за привремено регулирање на надоместоците на 
пратениците и функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СР Црна Гора; 

Одлука за разрешување судија на Вишиот сто-
пански суд во Титоград; 

Одлука за избор судија на Вишиот стопански 
суд во Титоград; 

Одлука за именување еден член на Управниот 
одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно ра-
звиените републики и краишта како претставник 
ва СР Црна Гора; 

Одлука за основање Совет на народна одбрана 
на Собранието на СР Црн« Гора; 

Одлука за именување членови на Советот за 
народна одбрана на Собранието на СР Црна Гора; 

Препорака за актуелните прашања за развој 
на образованието на втор степен во СР Црна Гора; 

Одлука за стопата на придонесот за здравстве-
ната заштита на уживателите на пензии и инва-
лиднини за 1965 година; 

Одлука за условите за спроведување на задол-
жителното здоавствено реосигурување, за ризи-
ците што задолжително се реосигуруваат, за ви-
сочината на надоместокот што припаѓаат за оддел-
ни о?осигурени ризици и за п р е ч и т е за реосигуру-
вање; 

Одлука за усвојување на финансискиот план 
на фондот на задолжителното здравствено реоси-
гурување на фондот н9 здравственото осигурување 
на работниците за 1965 година; 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните дохоци остварени во 1961, 
I0""? и 1963 година на нивото на личните доходи за 
1964 година; 

Одлука за обезбедување средства за работа 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
Титоград за 1965 година; 

Среда, в април 1966 

Одлука за усогласување на пензиите со зголе-
мувањето на животните трошоци во 1965 година. 

Во бројот 21 од 25 август 1965 година објавува: 
Закон за организацијата и работата на Изврш-

ниот совет на Собранието на СР Црна Гора; 
Закон за социјалните установи; 
Закон за гробиштата. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

176. Основен закон за посада на пловило за 
внатрешна пловидба — — — — — 269 

177. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за користење на средствата од надо-
местокот за стопански риболов во кра ј -
брежното море на Југославија — — — 274 

178^ Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за пензиското осигурување 274 

179. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување 279 

180. Одлука за условите и начинот на корис-
тење на средствата на сојузниот буџет за 
1966 година за вршење редовен патнички 
сообраќај — — — — — — — — 280 

181. Одлука за условите и начинот на корис-
тење на средствата на сојузниот буџет за 
1966 година за покривање на обврските за 
повластено возење — — — — — — 281 

182. Правилник за противпожарната служба 
на цивилни аеродроми — — — — — 281 

183. Наредба за пријавување па објектите јшто 
можат да го загадуваат воздухот — — 287 

184. Наредба за преземање мерки на граница 
заради здравствена заштита на добитокот 289 

185. Наредба за прогласување на подрачјата 
заразени со карантински растителни бо-
лести и штетници — — — — — — 289 

186. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на објектите во областа на ин-
дустријата, трговијата и угостителството 
при чие финансирање нема да се врши 
издвојување средства на посебна сметка 
ка ј Службата на општественото книго-
водство — — — — — — — — — 292 

187. Упатство за образецот на потврдата на 
смртта — — — — — — — — — 292 

188. Упатство за обрасците за доставување 
статистички податоци до органите на 
статистичката служба — — — — — 293 

189. Упатство за измена на Упатството за по-
стапката за утврдување на царинската 
основица и за остварување на правото на 
ослободување од плаќање на царина — 297 

Исправка на Законот за измена на Законот 
за интересните стопи на фондовите во 
стопанството — — — — — — — 297 

Одлука на Уставниот суд на Југославија со ко-
ја се укинува членот 47 од Одлуката на 
Собранието на општината Сплит за из-
градбата на објекти на граѓани и граѓзн-
ско-правни лица — — — — — — 297 


