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396. 
Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65 и 28/66), во врска со членот 20 оД 
Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66) и точката 1 од Одлуката за пос-
тапката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти односно девизните контингенти за увоз 
на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТО-
КОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА У-

ВОЗ НА СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66), во точката 2 под А. во колоната 4 бро-
јот: „17.000" се заменува со број: „22.000". 

По алинејата 2 се додава нова алинеја "3, која 
Гласи: 

„276-30-30 Сол варена 25. 01/2,4 200 t". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 62 
5 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с.р. 

397. 
,Врз основа на членот 99 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛА-

ГАЊЕТО СО ТИЕ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за де-
визи во Југославија и за начинот на располагањето 
со тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66 и 
20/67) во точката 1 по зборот: „организации" се до-
даваат зборовите: „и продавниците на производи-
телски претпријатија". 

2. Во точката 2 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок, на странски физички лица може 

во смисла на оваа одлука да им се предава гориво 
и мазиво за девизи само по пат на бензински бо^ 
нови на Авто-мото сојузот на Југославија." 

3. Во точ. 3; 4 и 5 зборовгите: ,,Трговските сто-
пански" се заменуваат со зборот; ^Стопанските". 

4. Во точката 5 процентот: „12%" се заменува со 
процент: „12,5%". 

5. Во точката 6 ставот 2 се менува и гласи: 
„Производителските организации вршат про-

дажба на стоки од ставот 1 на оваа точка со попуст 
до 12% од малопродавната цена. Право на враќање 
на уплатениот сојузен данок на промет од 12,5%, 
односно за патнички автомобили од 12%, имаат 
производителски организации што при продажбата 
на стоки му одобриле на купувачот попуст од нај-
малку 10%." 

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

Р. п. 6ip. 63 
5 Јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с.р. 

398. 
Врз основа на членот 13 став 1 од Основниот 

закон за угостителската дејност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/65), сојузниот секретар за индустрија 
и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Категоризацијата на угостителските објекти за 

сместување се врши според општите и посебните 
минимални услови што ги исполнуваат тие објекти, 
а Што се пропишани со овој правилниве. 

Како угостителски објект за сместување, во 
смисла на овој правилник, се сметаат: хотел, ту-
ристичка населба, мотел, пансион и камп. 

Угостителски објект за сместување мој не ги 
исполнува ЧЈпштите и посебните минимални услови 
пропишани со овој правилник за најниската кате-
горија на определен вид угостителски објекти, не 
може да работи под називот хотел, туристичка на-
селба, мотел, пансион односно камп. 

Член 2 
Угостителските објекти за сместување, според 

општите и посебните минимална услови што ги ис-
полнуваат, се распоредуваат во категории, и тоа' 

1) хотелите и туристичките населби — во „D", 
„С", „В" „А" и „L" категорија; 

2) мотелите, па шпионите и камповите — во III, П 
и I категорија. 

Член 3 
Просториите, инсталациите, уредите, опремата 

и специфичниот инвентар во угостителскиот објект 
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за сместување, како и квалитетот на услугите што 
ги дава, мораат да му ,одговараат на општиот кон-
фор и на н-ивото на определената категорија на у-
гостителскиот објект за сместување. 

Угостителските објекти за сместување се дол-
жни да ја истакнат ознаката на катего-ријата во 
која се распоредени. 

Ознаката на категоријата е еднообразна за сите 
видови и категории угостителски објекти за смес-
тување. ѓ 

Ознаката на категоријата се состои од метална 
таблица, во сина боја, која има форма на квадрат, 
чии страни се долги по 30 cm, и на која е по гор-
ниот раб со бели букви на латиница, високи 8 cm 
и широки 2 cm, напишан видот на угостителскиот 
објект за сместување (хотел, депанданс, мотел, ту-
ристичка населба, пансион, камп). На средината на 
таблицата со исти букви, високи 12 cm и широки 
4 cm, означена е категоријата на угостителскиот об-
јект за сместување (D, С, В, А, L, III, И, I). По работ 
на таблицата е напишан зборот: „категорија"-во ис-
ти букви, високи 8 cm и широки 2 cm. 

Ознака на категоријата мора да се истакне во 
рок од 30 дена од денот на донесувањето на од-
луката за категоризација. 

Ознака на категоријата се става на главниот 
влез во угостителскиот објект за сместување и на 
истакнато ,здесто во влезниот хол или портирни-
цата. 

Угостителскиот објект за сместување е должен 
во своите ценовници и други деловни, пропагандни 
и рекламни публикации, покрај називот на уго-
стителскиот објект за сместување, да ја означи и 
категоријата во која е распореден. 

Член 5 
Угостителски објект за сместување од пови-

сока категорија мора да ги исполнува посебните 
минимални услови пропишани за ист вид угости-
телски објект од пониска категорија, ако некој од 
тие услови не е регулиран поинаку за угостител-
скиот објект за сместување од повисока категории. 

Посебниот минимален услов пропишан со овој 
правилник во поглед на обезбедувањето на простор 
за паркирање не се однесува на угостителските 
објекти за сместување до кои не може да се дојде 
со возило или до кои е пристапот со возило за-
бранет. 

. Член 6 
Ако во угостителски објект за сместување се 

изменат условите што се од влијание за определу-
вање на неговата категорија, стопанската организа-
ција е должна во рок од 30 дена од денот кога се 
измениле условите, да изврши прекатегоризација 
на угостителскиот објект за сместување. 

Член 7 
Угостителски објект за сместување, освен кам-

пот, мора да ги исполнува следните општи мини-
мални услови: 

1) фирмата да беде добро уочлива" и ноќе ос-
ветлена; 

2) депандансите покрај ознаката на категори-
јата да носат и назив „депанданс"; " 

3) објектот да има служба за прием на гостите 
и повикувачки уред на влезот во угостителскиот 
објект; 

4) во објектот да биде обезбедено греење на про-
сториите во кои се задржуваат гостите; 

5) собите за сместување да бидат еднокреветни 
и двокреветни, а во пансион ,од HI категорија со-
бите можат да бидат и трокреветни. Помошно легло 

/ може да се користи односно да се постав-и во соба 
само со согласност од корисникот на собата; 

6) собите за сместување да имаат легло, ноќно 
долапче или соодветна полица до леглото, маса, 
онолку столици колку што има легла во собата, 
сталка за багаж и орман со клуч и доволен број за-
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качалки (три (на 1 легло), кошница за отпадоци и 
онолку пепелнмци и чаши колку што има легла во 
собата; 

7) собите за сместување и другите простории да 
се заштитени од сонце и невреме, а собите за сме-
стување и од поглед однадвор; 

8)/собите за сместување во угостителските об-
јекти чија изградба ќе започне по влегувањето во 
сила на овој правилник да ги имаат следните ми-
нимални површина: 
— еднокреветна соба со бања (само собата) 6 т ѕ 

— еднокреветна соба без бања 8 т 2 

— двокреветна соба со бања (само собата) 10 ш2 

— двокреветна соба без бања 12 ш2 

9) објектот да ги менува пожелните работи и 
пешкирите при секоја промена на гостин, а во слу-
чај на подолг престој на I^OCTHHOT постелните ра-
боти да ги менува најмалку секои седум дена, а 
пешкирите најмалку секои три дена; 

10) да е обезбедено постојано снабдување со 
вода, а во собите, освен во пансион од III категори-
ја и во туристичка населба од „D" категорија, и со 
текушта вода; 

„ 11) објектот да има бања за гости, и тоа најмал-
ку туш со простор пред него во кој може да се ос-
тави облеката; 

12) бањите да имаат туш или када и мијалник. 
Бањата мора да има топла вода, а на мијалниците 
да постои мешалка за вода. Бања што има на со-
одветен начин изведена полиб^н-када не мора да 
има мијалник; 

13) објектот да има во собите и во бањите со-
одветни повикувачки уреди за одржување ирска со 
дежурните служби (сигнални уреди или телефонски 
приклучок), освен во пансион и мотел од III кате-
горија и во хотел и туристичка населба од „D" ка-
тегорија; 

14) при клозетот (WC) да постои уред за миење 
на рацете и прибор за миење и сушење на рацете, 
како и друт вообичаен прибор за одржување на 
личната хигиена; 

15) на секои десет соби без клозет (WC) да по-
стои по еден заеднички клозет. Заедничкиот клозет се 
состои од машки и женски клозет, од кои секој има 
посебен претпростор во кој се наоѓа мијалник со 
уред за миење на рацете и со прибор за миење и 
сушење на рацете. Во угостителски објект за сме-
стување не можат да постојат клозети чучавци; 

16) во сите простории наменети за гости, пок-
рај електричното осветление од таванот, да има и 
посебно осветление при секое огледало и секое лег-
ло, како и натикачка кутија до огледалото кај ми-
јалник от, освен во пансион од III категорија; 

17) ходниците и скалиштата да се добро освет-
лени и нивните подови да се опремени така што да 
спречуваат бука; 

18) објектот да има телефон за гости, освен во 
пансион од III категорија; 

19) да има лифт за гости, ако објектот има че-
тири или повеќе градежни етажи, освен во пансион 
од III категорија; 

20) да има посебен влез за снабдување, одвоен 
од влезот за гостите, освен во панпионите од III и 
II категорија; 

21) да е обезбедено чување на предмети од вред-
ност и на багаж; 4 

22) работниците на објектот што доаѓаат во не-
посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив ма еден од светските јазици, ос-
вен во пансион од III категорија; 

23) да се обезбедени средства за дезинфекција 
на уредите, приборот, опремата, просториите и др.; 

24) угостителските објекти наменети за гости со 
специфични барања (ловци, риболовци, смучари и 
др.) да имаат посебен простор за држење кучиња, 
соодветни реквизити к др. 
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Називите „Гранд", „Палас" и други називи што 
се вообичаени за големите хотели од високи катего-
рии наменети за странски гости, како и називот: 
„Југославија", можат да ги носат само големи хо-
тели од „L" и „А" категорија. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Хотели 

Член 8 
Хотел е Одделна градежна целини што има нај -

малку 15 соби или апартмани. 
Апартман е,собир на простории кој се состои од: 

комплетна двокреветна соба за сместуваше, соба. 
уредена за дневен престој во големина од најмалку 
9 т 2 , клозет и бања, во каја мора да има најмалку 
када со туш, биде и мијалник. 

Хотелот дава услуги на сместување, услуги на 
исхрана и други услуги вообичаени во угостител-
ството. 4 

Гарки-хотел е објект кој, покрај услугите за 
сместување, подготвува и послужува само поја-
док. 

Хотелот може во својот состав да има објекти 
во кои се даваат само услуги на сместување (депан-
данси), додека' услугите на исхрана и другите ус-
луги, по правило, се даваат во матичниот објект. 

Депанданси се одвоени градежни објекти. 
Категоризацијата на депандансите се врши спо-

ред условите пропишани за хотелите. 

Член 9 
Хотелите, покрај условите од членот 7 на овој 

правилник, мораат да ги исполнуваат и. следните 
минимални посебни услови, и тоа: 

а) хотел од „D" категорија: 
1) да има влезен хол со пулт за рецепција и со 

гарнитура за седење; 
2) да има просторија за послужување појадок, 

ако нема други простории во кои се даваат услуги 
на исхрана; 

3) да има најмалку една група клозети (WC) и 
една заедничка бања на секој кат на кој постојат 
соби за сместување без клозет односно без бања; 

б) хотел од „С" категорија: 
1) да има во собите топла текушта вода; 
2) да има централно греење односно греење на 

бутангас, нафта или електрична струја, ако објек-
тот работи и во зимска сезона; 

3) да има простран хол и најмалку една друш-
твена просторија за гостите; 

4) 20% од -собите да бидат со бања, а од тоа 
10% соби со клозет; 

5) ако има просторија за послужување појадок, 
во неа да има 10% маси во однос на бројот на со-
бите; 

6) да обезбедува чистење на обувките и перење! 
и пеглање на долните облеки; 

в) хотел од „Ви категорија: 
1) да има одвоена служба на портири од служ-

бата на рецепција; 
2) ако хотелот се наоѓа на место каде што снаб-

дувањето со вода не е уредно, да има резервоар за 
вода со кој се обезбедува количина вода потребна 
за најмалку тридневна потрошувачка, сметајќи по 
250 литра вода на 1 гостин на ден; 

3) да има резервно ориентационо осветление; 
4) 50% од собите да се со бања, а од тоа 5 

соби со клозет; 
5) ако нема јав^н ресторан, да има просторија 

за давање услуги на исхрана, во која има 50% 
си во однос на бројот на собите; 

6) да им обезбедува пристап на автомобилите 
до влезот во хотелот, како и тој влез да биде по-
криен ; 

7) да обезбедува послужување во собите; 
8) да се обезбедени фризерски услуги за мажи и 

жени; 
9) во собите да построи телефонски приклучок; 
10) да има аперитив-бар; 
11) работниците на објектот што доаѓаат во не-

посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив на два светски јазика; 

12) да е обезбедено и давање други услуги, ка-
ко: набавување влезни билети, печат и сл.; 

г) хотел од „А" категорија: 
1) да има централно греење; 
2) сите соби да се со бања, клозет и биде; 
3) да постојат најмалку четири апартмани; 
4) на секој кат да постои најмалку еден заед-

нички клозет со гиретпростор; 
5) покрај холот, да има најмалку две друштвени 

простории за гостите, од кои една за мирен престој 
на гостите (читање и пишување); 

6) во ресторанот или во друга просторија за да-
вање услуги на исхрана бројот на масите да му 
одговара ца бројот на собите; 

7) да има лифт за гостите, ако објектот има по-
веќе од две етажи; 

8) да има фризерски салон за мажи и жени; 
9) да е обезбедено гаражирање на возилата на 

гостите; 
10) да е обезбедена служба за превоз на гостите 

и багажот; 
11) работниците на објектот што доаѓаат во не-

посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив на три странски јазици, од кои 
два се светски јазици; 

12) да е обезбедено давање здравствени услуги 
за потребите на гостите; 

д) хотел на „L" категорија: 
1) да има простран хотелски хол со повеќе у-

добни гарнитури за седење; 
2) сите соби да се со бања, клозет, лежечка ка-

да и биде; ч 

3) да има најмалку шест апартмани; 
4) да има резервоар за вода, со капацитет од 

400 л итра вода на 1 гостин на ден; 
5) да има овој агрегат за струја; 
6) да има клима-уреди во сите простории за 

гостите; 
7) да има лифт за гостите, ако објектот има две 

етажи; 
8) да има одделен приста.п за автомобили вон од 

јавната сообраќајница; ( 
9) да има отворен или затворен базен за капење; 
10) да има организирана разонода на гостите; 
11) да има сефови за чување пјЅедмети од вред-

ност; 
'12) по потреба, да е обезбедено чување на де-

цата од гостите; 
13) да се обезбедени педикерски и козметичар-

ски ^услуги. 

2. Туристички населби 

Член 10 
Туристичка населба е собир на објекти со нај -

малку 50 соби за сместување, по правило, од пот-
раен материјал, што сочинуваат просторно и функ-

ционално организирана целина за давање услуги 
на сместување, исхрана и други угостителски и дру-
ги услуги, 

Член 11 
Покрај условите од членот 7 на овој правилник 

туристичката населба мора да ги исполнува и след-
ните минимални посебни услови, и тоа; 



Страна Ш - Број 2в СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР! Среда. 14 јуни 1961 

а) туристичка населба од „D" категорија: 
1) на влезот во туристичката населба да постои 

рампа и во непосредната близина објект во кој се 
наоѓа рецепци ја; 

2) на годно и видно место да е истакнат планот 
на населбата; 

3) да има електрично јавно осветление; 
4) заедничките санитарни уреди да се.поставе-

ни на соодветна оддалеченост од објектот за смес-
тување, ако тие не се наоѓаат во самиот објект; 

5) да има две простории за престој на гостите, 
од кои една за мирен престој, со тоа што капаци-
тетот на овие простории да мора да биде најмалку 
20% во однос на бројот на леглата; 

б) да има ресторан во кој се даваат услуги на 
исхрана; 

7) да има простор потребен за паркирање во-
зила; 

8) сообраќајниците во рамките на населбата да 
се заштитени од прав; 

9) површината на населбата да е природно озе-
л ен ега или градинарски уредена; 

10)" да има менувачка служба и служба за да-
вање поштенски, телефонски и телеграфски услуги; 

11) да е обезбеден пренос на багаж до единиците 
за. сместување; 

12) да постои слободен простор за спортски ак-
тивности и рекреација; 

13) да е обезбедено давање лекарски услуги; 
14) да има берберница; 
15) за потребите на гостите да има организи-

рана продажба на производи што вообичаено се 
продаваат во туристичкиот промет; 

16) да има организирана продажба на прехран-
бени продукти и други производи потребен за 
гостите што сами си ја приготвуваат храната, васо 
во населбата има куќичка каде што гостите можат 
сами да приготвуваат хране. 

Ако во населбата нема други капацитети за 
сместување, во населбата треба да постои ресторан 
барем од минимален капацитет; 

17) работниците на "населбата што доаѓаат во 
непосррцен допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив не еден од светските јазици; 

6) туристичка населба од „С" категорија: 
1) да има 20% соби за сместување со бања и 

клозет (WC); 
2) да е обезбедено перење и пеглање на долните 

облеки; 
3) да постојат терени за спорт и рекреација; 
4) да е обезбеден простор за паркирање на сите 

возила на гостите, со тоа што за една третина во-
зила просторот треба да биде покриен; 

в) туристичка населба од „В" категорија: 
1) да има рецепција и приемен хол; 
2) сите соби за сместување да имаат мијалници 

со топла Бода; 
3) 50% од собите да се со бања и клозет (WC); 
4) да има резервоар со кој се обезбедува коли-

чина вода потребна за најмалку тридневна потро-
шувачка, сметајќи по 250 л итра вода за 1 гостин на 
ден — ако населбата се наоѓа на место каде што 
снабдувањето соЈвода не е уредно; 

5) секоја соба за сместување да има прибор за 
чистење обувки; 

6) сите сообраќајници во населбата да се совре-
мено уредени; 

7) да е обезбеден превоз на гостите; 
8) во ресторанот да има 50% маси во однос на 

бројот на собите; 
9) 50% од вкупниот простор за паркирање да се 

покриени; 
10) дел од површината на населбата да е под 

високо зеленило; 

И) да има фризерски салон; 
12) работниците на населбата што доаѓаат во 

непосреден допир со странски гости де можат да се 
разбираат со нив на два светски јазика; 

г) туристичка населба од „А" категорија: 
1) сите соби да имаат бања; 
2) 100/о од објектите да се посебни куќички со по 

една смесговна единица; 
3) 20%) од сместовеите единици да имаат посебна 

зелена површина; 
4) да е обезбедено послужување во собите; 
5) да има три простории за престој на гостите, 

од кои една за мирен престој; 
6) покрај ресторанот, да има и просторија за 

послужување појадок; 
7) бројот на масите во ресторанот да му одго-

вара на бројот на собите во туристичката населба; 
8) да постои потребен простор за спортски ак-

тивности и рекреација;. 
9) да е обезбедена служба за чување на децата 

на гостите; 
10) да има централно греење на заедничките 

простории; 
11) работниците на населбата што доаѓаат во 

непосреден допир со странски гости да можат да 
се разбираат со нив на три странски јазици, од кои 
два се светски јазика; 

д) туристичка населба од „L" категорија: 
1) 50%) од сместовните единици да имаат од-

делна зелена површина; 
2) да има резервоар со кој се обезбедува коли-

чина вода потребна за трид,невна потрошувачка, 
сметајќи 400 лшра вода за 1 гостин на ден — ако 
туристичка населба се наоѓа на подрачје каде што 
снабдувањето со вода не е уредно; 

3) да има резервен ацетат за струја; 
4) да има игралишта и ,слободни простора во 

големина од најмалку 4 т 2 по легло; 
5) да има базен за пливање; 
6) да има салон за педикирање. 

3, Мотели 

Член 12 
Мотел е одделна градежна функционална це-

лина што има најмалку десет соби и пристапен пат 
до главната сообраќајница. 

Мотел дава услуги на сместување и услуги на 
исхрана. 

Мотелот треба во непосредна близина да обез-
беди и давање услуги за одржување на возилата и 
за снабдување со гориво. 

Член 13 
Покрај условите од членот 7 на овој правилник 

мотел мора да ги исполнува и следните минимални 
посебни услови, и тоа: 

а) мотел од ГО категорија: : 

1) да има влезен хол, со пулт за рецепција и со 
гарнитура за седење; 

' 2) влезот во мотелот да е покриен, така што 
гостите при влегувањето и излегувањето од вози-
лата да се заштитени од врнежи; 

3) заедничките санитарни уреди да се наоѓаат во 
објектот; 

4) 30% од собите да се -со бања и клозет (WC); 
5) во собите за сместување да има соодветна 

полица со завеса што заменува орман; 
б) да има ресторан или снек-бар; 
7) да има резервоар со кој се обезбедува коли-

чина вода потребна за најмалку тридневна потро-
шувачка, сметајќи 250 литра вода зџ едао легло на 
ден — ако мотелот се наоѓа на место кад-е што 
снабдувањето со вода не е уредно^ 
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8) де има простор за паркирање на возила, кој 
се наоѓа во непосредна близина на сместените еди-
ници, со тоа што тој простор да обезбедува парки-
рање онолку возила колку што има соби, и да 
има соодветен простор за паркирање на возилата 
на гостите што не користат услуги на сместување; 

6) мотел од II категорија: 
1) 60% од собите да се со бања, клозет "(WC) и 

биде; 
2) да има обезбеден простор за паркирање вози-

ла за сите гости, како и тој простор да е покриен; 
3) 'работниците на мотелот што доаѓаат во не-

посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив на два светски јазика; 

в) мотел од I категорија: 
1) сите соби да се со бања, клозет (WC) и биде; 
2) рецепција!^ да е организирана така што фор-

малностите при пријавувањето да можат да се из-
вршат и од возилото; 

3) сите соби да се свртени кон страната спро-
тивна на јавниот сообраќај; 

4) да има една друштвена просторија за гос-
тите; 

5) просторот за паркирање на возилата да е во 
близина на соба за сместувале односно см ветови а 
единица; 

в) да има гаражи, сметајќи по едва гаража на 
секои пет соби, со тоа што во климатски неповолни-
те подрачја тие треба да бидат и загреани; 

7) да е обезбедено давање авто-механичарски 
услуги и снабдување со гориво; 

Е) во 50% од собите да има телефон; 
9) работниците на мотелот што доаѓаат во непо-

^ среден допир со странски гости да можат да се 
разбираат на три светски јазици. 

4. Пансиони 

Член 14 
Пансион е објект или собир аа објекти за смес-

тување, кој има најмалку пет соби и кој дава услуги 
на сместување и исхрана, по правило, за подолг 
престој (лансковски услуги). 

Член 15 
Покрај условите од членот 7 на овој правилник, 

- пансионот мора да ги исполнува и следните мини-
мални посебни услови, и тоа: 

а), пансион од III категорија: 
— да има просторија за давање услуги на 

исхрана; 

б) пансион од П категорија:" 
1) во просторијата за давање услуги на исхрана 

да има онолку столови колку што има легла во 
пансионот; 

2) да е обезбедено чистење на обувки и перење 
и пеглање долни облеки; 

3) да има друштвена просторија за гостел-е; 

в) пансион од I категорија: t 

1) да има топла вода во сите соби; 
2) една третина од собите да се со бања; 
3) да има централно греење; 
4) да е обезбедено послужување појадок во со-

бите; 
5) работниците ва пансионот што доаѓаат во не-

посреден допир со странски госеви да можат да до 
разбираат со нив на ^ а светски јазика. 

5. Кампови 

Член 16 
Камп е просторно и функционално организира-

на целина во кој гостите користат за сместувале 
своја или во кампот изнајмена опрема (шатор, камп-
-куќичка и сл,). 

Член 17 
Камповите мораат да ги исполнуваат следните 

минимални услови, и тоа: 
„ а) камп од 1П категорија: 

1) фирмата да е добро уочлива и ноќе освет-
лена; 

2) да е обезбедена непрекината служба за прием 
на кампери; 

3) да има рамен и целесообразно уреден простор 
за поставување шатори; 

4) да е обезбедено ,постојано снабдување со во-
да за пиење и за миење; 

5) да има уредено место за огниште, обезбедено 
од пожар; 

6) на соодветна оддалеченост од просторот за 
шатори да има најмалку еден клозет (латрина и сл.) 

- односно една група клозети на повеќе од 10 од-
носно на секои 30 камбери, и соодветен простор и 
уреди за миење; 

7) да е обезбедено минимално осветление што 
ноќе овозможува движење помеѓу шаторите; 

8) просторот на кампот да е ограничен. 
Називот „Авто-камп" м т к е да го носи само 

кам,п што овозможува пристап и паркирање на во-
зила покрај шаторите; 

б) камп од II категорија: 
1) да има рампа на влезот во кампот и во не-

посредна близина објект за рецепција; 
2) Да е обезбедено чување на предмети од вред-

ност и на багаж; 
3) да има обезбедено електрично осветление на 

патиштата и објектите за јавна намена; 
4) да е обезбеден-а текушта вода за пиење и за 

санитарни потреби, во количина од 80 л итра на 1 
кампер дневно; 

5) на соодветна оддалеченост од просторот за 
шатори да има санитарни уреда посебно за мажи а 
посебно за жени, и тоа: на секои започнати 25 кам-

б е р и два мијалника, еден туш и една група клозети, 
на секои започнати 50 кампери уште и едно биде и 
еден мијалник за нозе, а на секои 100 камстери еден 
дводелен ттералшж за долни облеки; 

6) 500/о од тушевите и сите бидеа да имаат топ-
ла вода; 

7) да има обезбедена површина од 12 ш2 за секо-
ја камп-единица, со тоа игѓо таа во авто-кампот е 
двојно поголема; 

8) на годно и вредно место да е истакнат планот 
на кампот; 

9) просторот на кампот да е природна озеленет 
или градинарски уреден; 

10) да има телефон за потребите на камперите; 
11) да има прикладно уреден простор за готвење 

за потребите на камлерите; 
12) кај авто-кампот да постои пристојно уреден 

- простор за миење возила; 
13) да има посебен постојано Слободен простор 

за одмор и спорт; 
14) работниците на кампот што доаѓаат во не-

посреден допир со странски гости да можат да се 
разбират со нив на еден од светските јазици; 

15) површините на сообраќајниците во кампот 
да се обезбедени од прав; 

16) во непосредна близина да постои угостител-
ска деловна единица (најмалку бифе) и да е органи-
зирана продажба на производите за потребите 
на туристите што вообичаено се продаваат во туч 
растечкиот премет. ' 
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Називот: „Караван-камп" (trailar-camp") може 
да го носи само камп во кој најмалку 1/4 капаци-
тети се уредени за сместување автомобили и кара-
вани (трајлери) и кој на тоа место има приклучок за 
електрична струја; 

в) камп од I категорија: 
1) да има електричен приклучок за секоја камп-

-единице; 
2) да е обезбедена количина од 100 литра вода 

за еден кампер дневно; 
3) да се обезбедени 15̂  ш2 површина за секоја 

камп-единица, со тоа што таа во авто-камп е двој-
но поголема; 

4) да е обезбеден одвод не врнежи од просто-
рот за шатори; 

5) сите изливи да и-маат топла вода; 
6) да има санитарни уреди, и тоа: на секои за-

почнати 20 камп ери два мијалника, еден туш и два 
клозета, на секои 40 кампери уште и едно биде и 
еден мијалник за нозе, а на 80 кампери уште и пе-
ралник за долни облеки. Една половина од тушеви-
те мора да биде во затворен простор; 

7) да има терени и реквизити за спорт и рекре-
ација; 

8),дел од површината на кампот да е под ви-
соко зеленило; 

9) во кампот да постои обЈект за послужување 
со поширок асортиман на Јадења, пијачки и на-
пивки, вклучувајќи ги тука и топлите Јадења, како 
и да има организира.на продажба на млеко и млеч-
ни производи, овошје и зеленчук, месо и преработ-
ки од месо, прехранбени производи, тутунски пре-
работки и други предмети за потребите на к а м е -
рите; 

10) сите сообраќајници да се современо уредени; 
11) де има простор за митење на возилата, со те-

кушта вода; 
12) просторот наменет за готвење, перење и пег-

лање да е покриен; 
13) да е обезбедена менувачка служба; 

' 14) 10% од постојаните легла да служат исклу-
чиво за ноќевање на кампери при доаѓање и за-
минување; 

15) работниците на кампот што доаѓаат во не-
посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив на два светски јазика. 

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА % 

Член 18 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат не постојните Хотели, туристички населби, мо-
тели, пансиони и кампови по истекот на времето 
предвидено во Основниот закон за угостителската 
дејност за применување на прописите од членот 13 
на тој зѕакон врз тие угостителски објекти. 

Стопанската организација може угостителските 
објекти за сместување од ставот 1 на овој член да 
ги распореди според одредбите од овој правилник 
и пред 1 јануари 1968 година односно пред рокот 
од ставот 1 на овој член. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 3115/1 
16 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
. Халија Поздерац, ,с. р. 

399. 
Врз основа на членот 52 ст. 1 и 2, во врска со 

чл. 70. и 71 од Основниот закон за заштитата при 
работата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), во 
согласност со СОЈУЗНИОТ секретар за индустрија и 
трговија и сојузниот секретар" за здравство и со-
цијална политика, сојузниот секретар за труд про-
пишува „ / 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ОРУ-

v ДИЈАТА ЗА РАБОТА И УРЕДИТЕ, ХЕМИСКИТЕ 
И БИОЛОШКИТЕ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИ-

МАТА 
/ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат орудијата 

за работа и уредите, хемиските и биолошките 
штетности што се јавуваат или се создаваат во 
работниот процес, како и микроклимата во работ-
ните простории, за кои работните организации се 
должни да обезбедат периодични испитувања што 
ги вршат стручните установи определени со ре-
публички прописи. 

^ Член 2 
Периодично испитување на орудијата за работа 

и уредите, хемиските и биолошките штетности и 
микроклимата во работните простории на работ-
ната организација се врши заради утврдување дали 
е со применетите мерки и нормативи на заштитата 
при работата осигурена безбедна работа со однос-
ното орудие за работа или уред односно во опреде-
лела работна средина, а особено во поглед на: 
заштитата од повреди што можат да ги предизви-
каат подвижните делови на орудието односно уре-
дот, заштитата против опасноста од удар на елек-
трична струја, допуштените граници за концен-
трација на штетни гасови, пара, магла и прав, 
обезбедувањето на микроклиматски услови, допу-
штените граници за бука и вибрација, заштитата 
од опасни зрачења, како и во поглед на заштитата 
од инфекции или оштетувања настанати поради 
штетни влијанија од биолошка природа. 

И. ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ОРУДИ-
ЈАТА ЗА РАБОТА И УРЕДИТЕ 

ч I. Дигалки, товарни лифтови (дигала) х други 
транспортни уреди 

Член 3 
На периодично испитување, во смисла на 

ОВОЈ правилник, се подлагаат подвижните дигалки 
со електрично или друго моторнно задвижување1 

(кранови), како и подвижните дигалки со делумно 
рачно и делумно моторно задвижување, со кои се 
дига, се пренесува или се спушта товарот со по-
мошта на челично јаже или синџир (мосни, полу-
портални, портални и столбни дигалки од сите 
типови и комбинации на такви дигалки, што слу-
жат за индустриски, градежен, лучко-транспортен 
и друг транспорт). 

По исклучок од ставот 1 на овој член, на пе-
риодично испитување не се подлагаат уредите на 
рачно и моторно задвижување, со носивост до 
1000 kg (мали градежни конзолни дигалки, мали 
индустриски дигалки од типот Демаг, Веда и сл.), 
како и неподвижните уреди на рачно задвижување 
за дигање и спуштање товари, со носивост до 20 t 
(дигалхи-макари од типот флашенцуг, мали чекрци 
и "сл.). 

Член 4 
На периодично испитување се подлагаат тава-

ните лифтови за пренесување товари, со и без при-
дружник. Како. крварен лифт, џо смисла на овој 
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правилник, се подразбираат постојано вградените 
и привремено поставените уреди за вертикално и 
косо пренесување товари во зградите и на градили-
штата, вградени во шахтови или надвор од нив, 
како и други постојано вградени и привремено по-
ставени уреди за вертикално и косо пренесување 
товари со помошта на водилици (градежни лифтови 
со платформи, коси лифтови за полнење на ку-
полни печки, на високи печки и сл.). 

Член 5 ч 
На периодично испитување се подлагаат посто-

јано вградените транспортни уреди за неверти-
кално пренесување товари со помошта на гумени, 
текстилни или метални ленти, синџири, метални 
членови, гребла, валци, спирали и др. (индустриски 
транспортери од сите типови). 

2. Садови под притисок 

Член 6 
На периодично испитување се подлагаат садо-

вите под притисок на пара или врела вода поголем 
од 1 kp/cm2, како и садовите под притисок на воз-
духот или други индустриски гасови поголем од 
1 kp/cm2. 

На испитувањата од ставот 1 на овој член се 
подлага и цевната мрежа во кругот на работната 
организација, која служи за разведување на пара 
односно врела вода или за разведување на воздух 
односно друг индустриски га^. 

3. Механички и хидраулични преси 

Член 7 
На периодично испитување се подлагаат меха-

ничките преси за обработка на метали со рачно 
додавање на материјали. 

Член 8 
На периодично испитувале се подлагаат хидра-

уличните преси за обработка на к а б а с т или тешки 
метални предмети, со притисок на маслото поголем 
од 100 kp/cm2. . 

На периодично испитување се подлагаат и хи-
драуличните уреди на алатките машини-и на други 
уреди, со притисок на маслото поголем од 
100 kp/cm2. 

4. Компресори и компресорски станици за 
индустриски гасови 

Член 9 
На периодично испитување се подлагаат ста-

билните компресори и компресорските станици за 
воздух и индустриски гасови, со притисок поголем 
од 6 kp/cm2 и со капацитет поголем од 6 т 9 /мин. 

5. Рокови на испитувањето 

Член 10 ' 
Работните организации се должни да обезбе-

дат уредете и орудијата за работа од чл. 3 до 9 на 
овој правилник, што се во движење, да бидат под-
ложени на периодично испитување во рок од три 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. Во работните организации што корис-
тат поголем број од тие орудија односно уреди 
испитувањата ќе се вршат според утврдениот план 
на организацијата. 

Новите уреди и орудија за работа од чл. 3 до 
9 на овој правилник се подлагаат на периодично 
испитување во рок од три години од денот на нив-
ното пуштање во погон. 

Наредни периодични испитувања на уредите и 
орудијата за работа од ст. 1 и 2 на овој член ра-

ботната организација ќе обезбеди по потреба, а 
најдоцна во рок од три години од денот кога е из-
вршено претходното испитување. 

III. ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ШТЕТНОСТИ И 
МИКРОКЛИМА 

Член И 
На периодично испитување се подлагаат работ-

ните места и работните простории во работните ор-
ганизации, во кои при работат^ со орудија за рабо-
та и со уреди се јавуваат или се создаваат во текот 
на технолошкиот процес штетни гасови, пари, маг-
ли, чадови и прав, заради утврдување дали кон-

центрацијата на гас, пара, магла, чад односно прав 
се наоѓа во границите на максимално допуштените 
концентрации што се пропишани со важечките 
југословенски стандарди — JUS Z.B0.001, односно во 
границите на нормативите определени со важеч-
ките прописи. 

Член 12 
На периодично испитување на михроклимата 

се подлагаат работните , простории во работните ор-
ганизации во кои се одвиваат технолошки процеси, 
заради утврдување дали температурата, влагата, 
чистотата и движењето на воздухот се наоѓаат во 
границите определени со важечките прописи. 

Податоците за микрокЈЈимата посебно се утвр-
дуваат за летниот период на времето, а посебно за 
зимскиот период на времето. 

Член 13 
На периодично испитување се подлагаат ра-

ботните места и работните простории во работните 
организации, во кои при работата со орудија за 
работа и уреди се јавуваат во технолошкиот процес 
опасни зрачења (јонизирачки, ултравиолетни, ин-
фрацрвени и др.), заради утврдување дали таквите 
зрачења се во границите определени со важечките 
прописи. 

Член 14 
На периодично испитување се подлагаат работ-

ните места и работните простории во работните ор-
ганизации, во кои при работата со орудија за ра-
бота и со уреди се јавуваат во технолошкиот процес 
бука и вибрација, 'заради утврдување дали буката 
и вибрацијата се во границите определени со ва-
жечките прописи. 

Член 15 4 

На периодично испитување се подлагаат ра-
ботните места и работните простории во работните 
организации, во кои работата се врши со вируси, 
бактерии, паразити, габички, мувли, инсекти и раз-
ни материи од органско потекло,, заради утврдува-
ње дали тие се наоѓаат во границите во кои не 
претставуваат опасност по здравјето на работни-
ците. 

Член 16 
Работните организации се должни да обезбедат 

работните места и работните простории да бидат 
подложени на периодично испитување во смисла 
на чл. 11 до 15 на овој правилник во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Испитувањето од' ставот 1 на овој член во 
новоизградените работни простории мора да се из-
врши во рок од една година од денот на пушта-
њето во работа на постројките во нив. 

Периодичните испитувања заради заштита од 
јонизирачки зрачења од членот 13 нач)вој правил-
ник ги вршат органите и установите определени 
со Основниот закон за заштитата од Јонизирачки 
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зрачења („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65) и со 
прописите донесени врз основа на тој закон, на на-
чинот и во роковите што се определени со тие про-
писи. 

Член 17 
Ако на работните места и во работните просто-

рии во работната организација од чл. 11 до 14 на 
овој правилник се изменат условите на работата 
што постоеле при порано извршеното периодично 
испитување, работната организација е должна за 
таквите работни места и работни простории да обез-
беди повторно испитување. 

Изменети услови на работата, во смисла на 
ставот 1 од овој правилник, настануваат особено 
поради: 

1) реконструкција на градежниот објект; 
2) замена односно реконструкција на постој-

ните орудија за работа, уреди и опрема, како и по-
ставување нови орудија и уреди; 

3) реконструкција на постојните односно вове-
дување нови уреди за вентилација: 

4) измена на технолошкиот процес. 
По извршено периодично испитување, во сми-

сла на членот 16 став 1 од овој правилник, на ра-
ботните места и работните простории во работните 
организации од членот 15 на овој правилник, на-
редни периодични испитувања на тие работни ме-
ста и простории ќе се вршат секоја трета година. 

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТ 

Член 18 
За извршеното периодично испитување на ору-

дијата за работа и уредите, хемиските и биолош-
ките штетности и микроклимата стручната уста-
нова определена со републички пропис и издава 
на работната организација исправа за стручниот 
наод (цертификат). 

Цертификатот од ставот 1 лиа овој член струч-
ната установа го издава ако со испитувањата утвр-
Јд/л дека во смисла на членот 2 од овој правилник 
се применети мерките и нормативите за заштита 
црн работата со орудија за работа и уреди односно 
во работните простории на работната организација. 
Во противно се издава само наод за најдената со-
стојба. 

Цертификатот ги содржи следните податоци: 
1) број на цертификатот; 
2) назив на стручната установа што го издава 

цертификатот; 
3) назив на подносителот на барањето, број и 

датум на поднесувањето на барањето; 
4) предмет на испитувањето (орудие за работа, 

уред, микроклима и др:); 
5) основни податоци за орудието за работа од-

. носно уредот (тип, производител, број на атестот, 
фабричен број, инвентарски 6poi, технички карак-
теристики и др); 

6) клаузула дека е врз основа на извршеното 
испитување утврдено дека уредот (орудието за ра-
бота и др.) ги исполнува условите во смисла на 
членот 2 од овој правилник; 

7) датум на издавањето на цертификатот; 
8) потпис на овластениот орган на стручната 

установа и печат на установата. 
Кон цертификатот се прилага записник за 

стручниот наод, кој го потпишуваат лицата што го 
извршиле испитувањето. Во записникот мораат да 
се внесат податоците за методата на испитувањето 
и за инструментите употребени за испотувањето. 

Стручната установа го составува цертификатот 
и записникот за стручниот наод во три примероци, 
од кои по два му доставува на подносителот на ба-
рањето а еден задржува за себе. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Периодични испитувања на орудијата за работа 

и уредите за кои е со важечките прописи за заш-
титата при работата донесени пред влегувањето 
во сила на овој правилник определено да подла-
гаат на периодично испитување од страна на струч-
ните установи од членот 1 на овој правилник, ќе 
се вршат во роковите определени со тие прописи. 

Член 20 
Работните организации можат, по потреба, преку 

стручните установи од членот 1 на овој правилник 
да обезбедат периодични испитувања и на оние 
орудија за работа и уреди што не^се наведени во 
овој правилник а што тие ги користат во техно-
лошкиот процес, заради создавање што поповолни 
услови за безбедна работа. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 24/1-9 
13 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар за труд, 
Ристо Џунов, с. р. 

400. 

Врз основа на членот 131 став 2 од Основниот 
закон за безбедноста на јавниот сообраќај на јав-
ните патишта („Службен лист СФРЈ", бр. 14/65), 
во спогодба со сојузниот секретар за труд и со со-
јузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот 
секретар за здравство и социјална политика про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА 

Член 1 
Заради утврдување здравствената способност на 

возачите на моторни возила, со овој правилник се 
пропишуваат здравствените услови што мораат да 
ги исполнуваат возачи за самостојно управување 
со моторно возило во сообраќајот на јавните па-
тишта, 

Член 2 
Здравствени услови за управување со моторно 

возило исполнува лице за кое на лекарски преглед 
ќе се утврди дека не 'боледува од ниедна од след-
ните болесни и дека нема ниедна од следните по-
вреди и мани: 

1) сите психози и делирантни состојби; 
2) деменции, без оглед на етнологијата; 
3) психопати ; 
4) токсикомании, вклучувајќи го тука и хро-

ничниот алкохолизам; 
5) умна заостанатост, дури и од најлесен степен, 

вклучувајќи ги и граничните случаи (интелектуална 
тапост); 

6) епилепсија во сите форми, како и конвулзив-
ни кризи од друга етиологија; 

7) јасно изразени неуротски тегоби; 
8) психомоторна успореност (установена клинич-

ки, психотехнички односно психометриски); 
9) состојба по повреда на черепот со оштетува-

ње на менингсот или мозочното ткиво или потешки 
комоции на мозокот, во првите шест месеци по по-
вредата; 



Среда. 14 јуни 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 - Страна 791 

10) луетични заболувања на централниот нервен 
систем; 

И) заболувања со оштетув-ање на координаци-
јата на движењата (хореа, атетозв, мултипла скле-
роза,. оштетување на церебелумот, итн.); 

12) тремор, спазми и ригидност, како и после-
дици од оштетување на централниот нервен систем 
(Morbus Parkinsoni, М. Wilson и слично) ако имаат 
траен карактер; 

13) афазии; 
14) тешки случаи на заболување на корона.рни-

те крвни садови, со зачестени напади од антина 
пекторис; 

15) состојби шест месеци по заболување од ин-
фаркт на миокардот, ако нема поголеми ангинозни 
смеќавања и знаци на оштетување на миокардот; 

16) тешки срцеви мани, со големо, проширување 
на срцето и со знаци на изразена срцева деком-
пензација; 

17) потешки форми на стенози на аортата; 
18) тешки форми на хипертензија, каде што 

особено е покачен минималниот притисок над 120 
mm Hg и ако постојат посериозни реперкусии на 
мозокот, коронарните крвни садови и знаци на бу-
брежна инсуфициенција, ка ј возачи на возила од 
С и D категорија; 

19) тотални атриовентрикуларни блокови, со 
силно изразена брадикардија на Adams-Stockes, или 
зачестени случаи на пароксизмални тахикардии и 
тахиаритмии, ако постојат знаци на потешко оште-
тување на миокардот; 

20) потешки заболувања на црниот дроб. или 
бубрезите или дијабетес мелитус, поради кои мо-
жат да настапат колики односно коматозни сос-
тојби; 

21) заболувања или мени на органите за вид 
што видната функција ја растројуваат во таа мера 
што можат да ја доведат во прашање безбедноста 
на возењето (диплопија, обострано силно солзење и 
трајна фотофобија); 

22Г заШЛуваЈ^а ' lia вестибуларниот апарат со 
изразени растројувања на рамнотежата. 

Во случај на потполн или делумен недостаток 
на екстремитети или фатеност, вкочанетост, атро-
фија, намалување на моторната сила, искривување, 
скратување на екстремитетите и сл., здравствената 
способност се оценува според видот и степенот на 
смеќавањето екстремитетот да ја врши потребната 
функција. Во такви случаи лекарот е должен да 
даде мислење дали е лецето што има намера да по-
лага возачки испит воопшто способно за возач на 
моторни возила, и дали може самостојно да упра-
вува секое или специјално адаптирано возило. 

Член 3 
К а ј возачите на моторни возила од С и D ка-

тегорија острината на видот на секое око посебно 
без употреба на корекциони стакла не смее да биде 
помала од 0,8, или на едно око 1,0 а на другото око 
најмалку 0,6 до 0,7. Оваа острина на видот може 
да се постигне со употреба на корекциони стакла, 
но не појаки од 4,0 диоптери, со ,тоа што видното 
поле на обете очи да биде наполно нормално. 

Потешки дефекти (анопија) и полесни дефекти 
(протаномалија) се причини возачот да се огласи 
неспособен за управување со моторно возило. 

Член 4 
Ка ј возачите на моторни возила од А, В, и Р 

категорија острината на видот без или со корекци-
сни стакла не смее да биде помала на едно око од 
0,7 а на другото од ОД; или на едно око од 0,6 а на 
другото око од 0,2; или на едно око од 0,5 а на дру-
гото око од 0,3; или на секое око посебно од 0,4; 
или на едно око под ОД а на другото око помалку од 
0,8, со тоа што видното поле да мора да биде на-
полно нормално. Ако лицето има само едно око, остри-
ната на видот, коригирана или накоригирана, не 
смее да биде помала од 0,8 и видното поле мора да 
биде наполно нормално. На такво лице може да му се 

издаде возачка дозвола по една година од денот на 
загубувањето на окото. 

Ако е острината на видот на едно око помала 
од ОД, острината на видот на другото око, кориги-
рана или некоригирана, не смее да биде помала од 
0,8 и видното поле мора да биде наполно нормално. 

Член 5 
Ка ј возачите на моторни возила од С и D ка-

тегорија острината на слухот мора да биде таква 
што возачот да слуша шепот од оддалеченост од 1 
метар, а гласен говор од оддалеченост од 4 до 5 
метра без употреба на апликатор. Оваа острина на 
слухот може да се постигне со употреба на слушен 
апликатор. 

Возачите на автобуси (D категорија) не можат 
острината на слухот да ја постигнуваат со употре-
ба на слушен апликатор. 

Член 6 
К а ј возачите на моторни возила од А, В и F 

категорија острината на слухот мора да биде таква 
што возачот да слуша шепот од оддалеченост од 1 
метар, а гласен говор од оддалеченост од 4 до 5 
метра. Оваа острина на слухот може да се постигне 
со употреба на слушен апликатор. 

Со моторни возила од А категорија и со пат-
нички автомобили од В категорија можат да упра-
вуваат наполно глуви лица под услов тоа да биде 
наведено во нивните возачки дозволи. 

Член 7 
Возачот што потребната острина на видот од-

носно потребната острина на слухот определена со 
овој правилник ја постига со употреба на корекци-
они стакла односно слушен апликатор, должен е за 
време на управувањето со моторното возило да но-
си корекциони стакла (очила) односно слушен ап-
ликатор, што се означува во лекарското уверение 
за здравствената способност на возачот на мотор-
ното возило и во дозволата за возење. 

Член 8 
Лекарското уверение за здравствена способност 

на лице за управување со моторно возило, соглас-
но со одредбата на членот 115 став 2 од Основниот 
закон за безбедноста н% сообраќајот на јавните па-
тишта, го издава здравствена установа. 

Пред издавањето на уверението лекарот на 
здравствената установа е должен да го прегледа 
лицето што има намера да полага возачки испит 
и да го упати задолжително на преглед ка ј лекар-
-с-пецијалист за очни болести и лекар-специјалист за 
нервни болести. Ако лекарот на здравствената ус-
танова што го издава уверението се посомнева дека 
лицето што има намера да полага возачки испит 
боледува и од некоја друга болест која според од-
редбите на овој правилник повлекува неспособност 
за управување со моторно возило, ќе го упати тоа 
лице на преглед и ка ј соодветен лекар-специјалист. 

Член 9 
Лекарот што го издава уверението должен е во 

уверението да назначи дали е со лекарскиот прег-
лед ка ј лицето што има намера да полага возачки 
испит утврдена телесна и душевна способност за 
управување со моторно возило од определена ка-
тегорија. 

Ако на лекарскиот преглед се утврди дека прег-
леданото лице не ги исполнува ,пропишаните здрав-
ствени услови, во лекарското уверение ќе се наведе 
дека не е здравствено способно за управување со 
моторно возило од определена категорија. 

Члец 10 
Лекарско уверение со кое се докажува здрав-

ствената способност за управување со моторно во-
зило, а кое му се поднесува на надлежниот орган 
заради добивање возачка дозвола, во времето на не-
говото поднесување не смее да биде постаро од 
шест месеци. 
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Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за издава-
ње уверение за телесната и душевната способност 
за управување со моторни возила („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/53). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 03-197/67 
13 мај 1967 годиш 

Белград \ 
Сојузен секретар 

за здравство и 
социјална политика, 

Драгутин Косовац, а р. 

цираат в о лудата односно воздухопловното прис-
таниште каде што е извршен истоварот, 

2. Дезинфекција на превозните средства од 
точката 1 на оваа наредба се врши со прегреана 
пара или со 2%-тен раствор на каустична сода. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за презе-
мање мерки на границата за здравствена заштита 
на добитокот („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/67 
и 22/67). 

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

Бр. 08-286/1 
2 јуни 1967 година 

Белград ^ 
Заменик 

сојузен секретар за стопанство, 
Бладо Јуржчиќ, с. р. ДО. 

Врз основа на чл. 37, 39 и 63 од Основниот з а -
кон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секре-
тар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Ђ А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

1. За да се спречи внесување на заразната бо-
лест ка ј добитокот афричка чума к а ј свињите од 
Италија, Шпанија, Португалија и Ангола во Југо-
славија : 

1) се забранува увоз од тие земји во Југосла-
вија или провоз од чтие земји преку територијата 
на Југославија: 

а) на пратки домашни и диви свињи што се 
и с п р а т е а од тие земји или се превезени преку те-
риторијата на некоја од тие земји; 

б) на пратки месо и производи од месо, како и 
на други производи и отпадоци од добиток, од до-
машни и диви свињи што се испратени од тие зем-
ји, освен во конзерви; 

2) им се забранува на патници што доаѓаат од 
тие или преку тие земји да внесуваат во Југосла-
вија месо и производи од месо, освен во конзерви; 

3) се забранува увоз од наведените земји на 
пратки други видови добиток ако со -уверение за 
здравствена^ способност на пратката не се гаранти-
ра од страна на надлежните ортани на тие земји 
дека пратката произлегува од територија на која 
во крут од 30 km за последните 6 месеци немало 
ниеден случај на афричка чума ка ј свињите; 

4) месото и производите од месо што се преос-
танати во авион, вагон-ресторан односно брод што 
доаѓа од наведените земји во Југославија, како и от-
падоците од храна што се наоѓаат во тоа превозно 
средство, мораат пред да влезат во Југославија да 
се уништат со изгорување или з а о д у в а њ е ; 

5) превозните средства што служат за увоз во 
Југославија или провоз низ Југославија на доби-
ток, производи од добиток и суровини од добиток 
од тие земји мораат: j 

а) во друмскиот сообраќај: 
— а-х о се празни" механички да се исчистат и 

дезинфицирааЦр на граничниот премин: 
— ако се натоварени: да се дезинфицираат од 

надворешната страна на граничниот премин, а ме-
ханички да се исчистат и дезинфицираат веднаш 
по истоварот на пратките во истоварното место; 

6) во железничкиот сообраќај: по истоварот 
механички да се исчистат и дезинфицираат во 
местата определени за дезинфекција на вагони; 

в) во бродскиот и воздушниот сообраќај: по 
истоварот механички да се исчистат и дезинфи-

402. 

Врз основа на членот 19 став 2 од Законот за 
контрола на предметите од скапоцени метали („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 28/66), на предлог од Уп-
равата за мери и скапоцени метали, а во спогодба do 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЖИГОВИНА ШТО СЕ ПЛА-
НА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА 

ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. За испитување и жигосување на предмети од 
скапоцени метали се плаќа жиговина пропишана 
со оваа наредба. 

2. За одделни предмети 'од скапоцени метали 
жиговината изнесува, и тоа: ' 

Динари 
1) за предмети од злато, со маса до 5 

грама 2,50 
за секој понатамошен грам уште по 0,50 
2) за предмети од сребро, со маса до 15 

грама ' 0,50 
за секој понатамошен грам уште по 0,051 
3) за предмети од платина, со маса до 

5 трама . 5,00 
за секој понатамошен грам уште по 1,00 
4) за легури на злато за изработка на 

забопротетски предмети со маса до 5 грама 5,00 
5) за испитување по барање на странка 

што се врши според членот 17 став 2 од З а -
конот за контрола на предметите од скапо-
цени метали, ако барањето се покажало не-
основано, и тоа: 

— за предмети од злато 20,00 
— за предмети од сребро 4,00 
— за предмети од платина 40,00 
3. Секој започнат грам на предмет од скапоцен 

метал во поглед на жигосувањето се смета како цел 
грам. 

4. Ако е предметот од скапоцен 4мета л составен 
од делови на различни^ скапоцени метали, жигови-
ната се наплатува за секој составен дел спрема 
масата на скапоцен метал што ја содржи предметот. 

5. Жиговине не се наплатува на делови од 
предмет од скапоцен метал што се изработени од 
поскапоцени метали и материи, како и на опковани 
камења. 

6. Жиговината се наплатува од странката по 
извршеното испитување на предмет од скапоцен 
метал, а пред жигосувањето. 

7Л Странката ја уплатува жиговината на текуш-
тата сметка на Управата за мери и скапоцени ме-
тали. 
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8. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба одредбите од Решението за тарифа за напла-
та на жић)в1ЌНата за м ф Ш а Ф драгоцени метали 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53 и 2/56) и од 
Наредбата ,.за измени и дополненија на Тарифата 
за наплата на жиговината за мерила и драгоцени 
метали („Службен лист , на ФНРЈ", бр. 52/57 и 
13/60\ што се во сила, престануваат да важат. 

9: Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ^Слзркбен, лист на СФРЈ" 

Бр. 396/1 
2 јуни 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривој Јелиќ, с. Р 

403. 
Врз основа на членот 44 ст. It и 3 од Законот за 

југослове1^ските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62) и членот 13 точка 3 али-
неја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), 
сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА АТЕСТИРАЊЕ ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ 

1. Тркалните лежаи мораат пред пуштањето во 
промет да бидат снабдени со атест со кој се утвр-
дува дека ги исполнуваат условите предвидени со 
важечките југословенски стандарди за пуштање во 
промет односно употреба. 

2. Атестот за тркални лежаи го издава стручна 
работна организација што располага со стручни ка-
дри и опрема што и се потребни за вршење на таа 
дејност. 

3. Тркалните лежаи што се увезуваат можат 
да се пуштаат во промет само ако се снабдени со 
атест со кој се утврдува дека најмалку ги испол-
нуваат условите од точката 1 на ова,а наредба, и 
ако се снабдени со проследен лист предвиден со 
важечки југословенски стандард. 

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

Бр. 19/1 
23 мај 1967 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар за стопанство, 
Владо Јуричик, с. р. 

Во оваа анкета ќе се соберат од странски ту-
ристи податоци: за државјанството, занимањето, 
возраста, бројат на лицата што патуваат со нив, 
причините за патувањето, сообраќајното средство 
што го користат при патувањето, должината на 
престојот во Југославија, обемот и структурата на 
трошоците во местото на престојот и за забелеш-
ките и сугестиите во врска со угостителските и 
други услуги. 

2 Со анкетата ќе се опфатат определен, број 
странски туристи во определени туристички места 
и угостителски и други организации за сместување 
туристи. Туристичките места и угостителските и 
други организации за сместување туристи во кои 
ќе се анкетираат странски туристи ќе ги определат 
Сојузниот завод за статистика и републичките за-
води за статистика. 

3. Податоците од точката^ 1 став 2 на ова реше-
ние ќе ги соберат од странски туристи анкетарите 
што ќе ги определат републичките заводи за ста-
тистика. Овие анкетари ќе бидат посебно обучени 
за вршење анкета од страна на републичките заво-
ди за статистика и од Сојузниот завод за статисти-
ка. 

Податоците се собираат на образецот што го ут-
врдува Сојузниот завод за статистика. 

4. Угостителските и други организации за смес-
тување туристи од точката 2 на ова решение се 
должни, согласно со членот 21 од Основниот закон 
за статистиката, да им овозможат работа на анхе-
тарите и-им дадат потребна помош. 

5. Во текот на собирањето на податоците ќе се 
изврши контрола на квалитетот на податоците од 
страна на инструкторите и контролорите што ќе 
ги определи Сојузниот завод за статистика и репуб-
личкиот завод за статистика. 

6. Со подготвителните дејствија, организацијата 
и спроведувањето на анкетата, како и со извршу-
вањето на контрола на квалитетот на собраните 
податоци, ќе раководат Сојузниот завод за статис-
тика и републичките заводи за статистика. 

7. Собраните податоци ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

8. Анхетарите се должни да го чуваат' како 
службена тајна сето што ќе го дознаат при соби-
рањето на податоците. 

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на Објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 95-3164/1 
24 мај 1967 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод 
за статистика, 

Ибрахим Латифиќ, с. р. 

404. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
'статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со Одлуката за донесување на Планот на 
статистичките истражувања за 1967 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/67), генералниот директор 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

405. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став I 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот иЏ 
Југословенскиот завод за стандардизација доне^ 
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА СТРУКТУРА-
ТА НА ПОТРОШУВАЧКАТА КАЈ СТРАНСКИ 

ТУРИСТИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Од 15 јули до 31 август 1967 година ќе се 
Спроведе анкета за структурата на, потрошувачката 
ка ј странски туристи во Југославија, 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стани 
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Козметички производи: 
Препарати за ладна трајна онду-

лација - - - - - - - - JVS Н.Н4.160 
Неутрализатори и фиксири — JUS Н.Н4.161 
Лакови и зацврснувачи за коса — JUS Н.ШДв^ 

' . - t 
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Вода за коса - - - - - JUS Н.Н4.164 
Кремови за коса - — — - JUS Н.Н4.165 
Регенератори-средства за нега на 

косата - - - - - - - - JUS Н.Н4.169 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение објавени се вд посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од-точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 
година. 

Бр. 19-3471/1 
30 мај 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

406. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став "4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕСТ-

СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДВО КРВНИ 
"" ГРУПИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Тест серуми за определување . 
АВО крвни групи - - - - - JUS Н.Н5.010 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение објавен е во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1968 година. 

Бр. 19-3471/1 
30 мај 1967 година 

Белград 
Директор v 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р 

Испитување точноста на повеќе-
вретенските "вертикални дупчалки — 

Испитување точноста на хоризон-
талните и универзалните глодалки — 

Испитување точноста на верти-
калните глодалки — — — — — 

Испитување точноста на глодал-
хите за рамно глодање — — — — 

Испитување точноста на гло-
далките за долги навои — — — — 

Испитување точноста на верти-
калните дупчалки столбни и со вер-
тикален постамент. Образец на за-
писникот за испитување — — -

Испитување точноста на ра ло-
јалните дупчалки. Образец на запис-
никот за испитување — — — — 

Испитување точноста на повеќе-
вретенските вертикални дупчалки. 
Образец на записникот за испитување 

Испитување точноста на хори-
зонталните и универзалните глодал-
ки. Образец на записникот за испи-
тување — — — — — — — — 

Испитување точноста на верти-
калните глодалки. Образец на запи-
сникот за испитување — — — — 

Испитување точноста на глодал-
ките за рамно глодање. Образец на 
записникот за испитување — — — 

Испитување точноста на тло-
д ал ките за долги навои. Образец на 
записникот за испитување — — — 

JUS M.G0.132 

JUS M.G0.140 

JUS М.GO.141 

JUS M.G0.142 

JUS M.G0.143 

JUS M.G0.530 

JUS M G0.531 

JUS M.G0.532 

JUS M.G0.540 

JUS M.G0.541 

JUS M.GO.542 

JUS M.G0.543 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение објавени се во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1968 година. 

Бр. 27-3472/1 
30 мај 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р, 

407. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАШИНИТЕ 

АЛАТКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на машините алатки: 
Испитување точноста на верти-

калните дупчалки столбни и со верти-
кален постамент — - — - — JUSM.G0.130 

Испитување точноста на ради јад-
ните дупчалки - - ' - JUS M.G0.131 

408. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува , 

Р Е Ш Е Н И Е 4 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ТОЛЕРАНЦИИТЕ НА НАВОИТЕ 

1. Во издание Јна Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Метрички навој со триаглест 
ISO-профил. Упатство за премин на 
ISO-профил на навојот.— 

Метрички навој со триаглест 
ISO-профил. Навој за вијци и на-
вртки. Гранични мери — — — — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на 
Југослове-нскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

- - JUSM.B0.030 

JUS М.В0.045 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат, во сила 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 11-3843/1 
6 јуни 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ. с. р 

409 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Пластични маси: 
Поливинилхлорид (РУС) - - JUS G.C1.320 
Определување на вискозитетниот 

број на раствори на поливинилхлорид 
(РУС) - - - - - - - - JUS G.S2.515 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 22-3470/1 
30 мај 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Вмторовиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈА 
СЕ УКИНУВА ТАРИФНИОТ БРОЈ 6 ОД ТАРИФА-
ТА НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАП-

РЕДОК" ВО СОКОБАЊА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја ус-
тавноста и законитоста на тарифниот број 6 од. Та-
рифата на Комуналното претпријатие ,,Напредак'4 

во Сокобања за определување на комуналните ус-
луги, на која Собранието на општина Сокобања да-
де согласност со својата одлука објавена во „Слу-
жбени лист среза Ниш", бр. 25/65, врз основа на ја -
вната расправа одржана на 18 март 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува тарифниот број 6 од Тарифата на 
Комуналното претпријатие „Напредак" во Сокоба-
ња за определување на комуналните услуги бр. 575-

-65 од 24 јули 1965 година, на која Собранието на 
општина 4Сокобања даде согласност со својата од-
лука, бр. 01-508/1-65 од 25 јули 1965 година, која е 
објавена во „Службени лист среза Ниш", бр. 25/65. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", и во службениот весник во кој се обја-
вуваат општите акти на Собранието на општина 
Сокобања. 

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

Претпријатието за превоз на патници и стоки 
со средства на друмскиот сообраќај „Аутотран-
спорт" од Сокобања поведе постапка за оценување 
на законитоста на тарифниот број 6 од Тарифата 
на Комуналното претпријатие „Напредак" во Соко-
бања за определување на комуналните услуги, со 
кој е пропишано при регистрацијата на моторни во-
зила да се плаќа за моторните возила такса во опре-
делени годишни износи „во корист на фондот за 
комунална изградба и туристичко уредување на 
Сокобања — за одржување чистота во Сокобања". 

Предлагачот сметаше дека за пропишување на 
обврската за плаќање такса според наведената та-
рифа нема законски ниту друг правен основ, бидеј-
ќи во овој случај не е во прашање вршење и корис-
тење определена услуга, туку неовластено воведува" , 
ње давачка која неоправдано ја товари неговата рабо-
тна организација, па предложи тарифата како не-
законита да се поништи или укине. 

Собранието на општина Сокобања и Комунално-
то претпријатие „Напредак" од Сокобања ги изнесоа 
во текот на постапката своите гледишта според кои 
со оспорената тарифа не се пропишува такса на мо-
торни возила туку се определува цената односно 
надоместокот за услугите за одржување јавна чис--
тота во Сокобања, што комуналното претпријатие, 
им ги врши на имателите на моторни возила чии 
возила со постојаното минување низ местото соз-
даваат зголемена нечистота на улиците и други ја-
вни . површини. Поради тоа, според нивното мисле-
ње, воведувањето на ваков надоместок не е во спро-
тивност со законот 

Основното прашање во овој уставен спор е 
дали Комуналното претпријатие „Напредак" во Со-
кобања беше овластено Да утврдува обврски за 
граѓаните и работните организации во поглед не 
чистењето на улиците и јавните површини. Оцену-
вајќи го ова прашање Уставниот суд зазеде стано-
виште дека овде е во прашање воведување надоме-
сток за услуги што непосредно им се вршат на 
граѓаните и работните организации. Поради тоа, без 
оглед дали во тарифата се употребува називот на-
доместок или такса, комуналната работна организа-
ција не е овластена да им наметнува обврски на 
граѓаните и работните организации за ваков вид 
услуги. Такви овластувања не произлегуваат ниту 
од Уставот ниту од постојните закони. 

Земајќи ги предвид сите околности, а особено 
односите создадени со тарифниот број 6 од наведе-
ната тарифа на Комуналното претпријатие „Нап-
редок" во Сокобања, Уставниот суд одлучи врз ос-
нова на членот 26 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија л а ја укине спорната тарифа како неза-
конита со денот на објавувањето на својата одлука, 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 18 и 21 март 
и 19 април 1967 година. 

У-бр. 48/66 
18 март 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија. 
Блажо Јовановиќ, с. р. 
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ф 
У К А З И Р Е Ш Е Н И Ј А 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КАНАДА 
I 

Се назначува 
др Тоде Ќурувија, досегашен пратеник и прет-

.седател на Социјално-здравствениот собор на Сабо-
рот на Социјалистичке Република Хрватска, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ка-
нада. 

II 
( Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 69 

27 мај 1967 година 
Белград 

. Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-

,несува 
У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАН-
СКИ ДРЖАВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИ-

КАНСКИ ДРЖАВИ 
I 

Се "отповикува 
Вељко Миќуновиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Соединетите 
Американски Држави. ' 

II 
Се назначува 
Богдан Црпобркаа, досегашен генерален секре-

тар на Претседателот на Републиката, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Соедине-
тите Американски Држави. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. -

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш; 

У. бр. 70 
30 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. 

Врз основа на членот 84 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧ-

КА КУЛТУРА 

1. Се разрешува Селмо Хашимбеговиќ од дол-
жноста на претседател на Сојузната комисија за 
физичка култура, 

2. За претседател на Сојузната комисија за фи-
зичка култура се назначува Данило Кнежевиќ, ди-
ректор и главен и одговорен уредник на весникот 
„Рад". 

В. бр. 20 
24 мај 1967 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 23 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67) и точ-
ката 3 од Одлуката за формирање Комисија на Со-
јузниот извршен совет за одликување („С,лужбен 
л,ист на СФРЈ", бр. , совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ ЗА ОДЛИКУВАЊА 

1. Се разрешува Милутин Морача од должноста 
на претседател на Комисијата на Сојузниот извр-
шен совет за одликувања. 

2. За претседател на Комисијата на Сојузниот 
извршен совет за одликувања се назначува Живан 
Васиљевиќ, член на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 21 
24 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 84 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организаци.и („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КО-
МИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

l . Ce разрешува Јанез Випотник од должноста 
на претседател на Сојузната комисија за културни 

р. врски со странство. 
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2. За претседател на Сојузната комисија за 
културни врски со странство се назначува Душан 
Веј нониќ, досегашен помошник ,претседател на оваа 
комисија. 

Б. бр. 23 
24 мај 1367 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Иѓћка Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 84 став 3. од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕР-

СКИ ПРАШАЊА 
1. Се разрешува Милутин Морача од должноста 

на претседател на Сојузната комисија за верски 
прашања. 

2. За претседател на Сојузната комисија за вер-
ски прашања се назначува Мило Јовичевиќ, досе-
гашен помопшиќ генерален секретар на Претседа-
телот на Републиката. 

В. бр. 24 
24 мај 1967 година 

' Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Остоиќ, досегашен амбасадор на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија во Либија. 

В. бр. 26 
24 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен извртев совет 

Претседател, 
Мика ШпиљвИ, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
За шеф на Кабинетот на претседателот на Со-

јузниот извршен совет се назначува Нисим Конфи-
но, досегашен шеф на кабинет на потпретседател 
на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 27 
24 мај 1967 години 

Белград 
Сојузен извршев смет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 23 од Законот ^за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67 и Од-

Ј ^ ^ т ^ з Ѕ ' "ockoferrt^ Адишистративна комисија на 
Сојузниот извршен совет, Р. п. бр. 71 од 19 мај 1965 
родина, Сојузниот извршен совет донесува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. За претседател и членови на Административ-

ната комисија на Сојузниот извршен совет се име-
нуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Митушко Шибалиќ, член на Сојузниот извр-

шен совет: 
за членови: 
2) Фрањо Наѓ, член на Сојузниот извршен со-

вет; 
3) Мустафа Шабиќ, член на Сојузниот извршен 

совет. 
%Б. бр. 25 

24 мај 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпшвах, с. р. 

Врз основа на членот 17 од Заводот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник секретар на Сојузниот извршен 

совет се назначува Милорад Костадинов^ , досега-
шен помошник секретар во Сојузниот извршен со-
вет. 

Б. бр. 28 
24 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 93 од Законот за сојузни-
те органи не управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За секретар на Секретаријатот за информации 

ва Сојузниот извршен совет се назначува Мирко 

Врз основа наГчленот 17 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен Л1ист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник секретар на Сојузниот извршен 

совет се назначува Лазар Максин, досегашен шеф 
на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извр-
шен совет. 

В. бр. 29 
24 м а ј 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с, ф 
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Врз основа на членот id од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
( „Служен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е . 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИ НА, ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД МЕ-
ШОВИТИ КОМИТЕТИ И КОМИСИИ ЗА СТО-

ПАНСКА СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗЕМЈИ 

1. Се разрешуваат: 
1) Геза Тиквицки од должноста претседател на 

Југословенската секција на Југословенско-полскиот 
комитет за стопанска соработка; 

2) др Јоже Брилеј од должноста претседател на 
Југословенскиот дел на Југословенсхо-унгарскиот 
комитет за стопанска соработка и претседател на 
Југословенскиот дел на Комитетот за стопанска со-
работка помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Обединетата Арапска Ре-
публика; 

3) Александар Грличков од должноста претсе-
дател на Југословенскиот дел на Југословенско-
романскиот комитет за стопанска соработка; 

4) Милутин Морача од должноста претседател 
на Југословенскиот дел на Југословенско-алжир-
скиот комитет за економска и научно-техничка со-
работка; 

5) Никола Џуверовиќ од должноста претседател 
на Постојаната интерминистеријална комисија за 
унапредување на соработаката на индустриското, 
техничкото и културното подрачје помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Грција, претседател на Југословенскиот 
дел на Југословенско-италијанскиот одбор за сто-
панска, индустриска и техничка соработка и прет-
седател на Југословенскиот дел на Југословенско^ 
-индискиот комитет за стопанска соработка; 

6) Филип Бајковиќ од должноста претседател 
на Југословенскиот дел на Југословенско-норвеш-
ката економска комисија; 

7) Киро Глигоров од должноста претседател на 
Југословенскиот дел на Комитетот за стопанска со-
работка помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и СССР. 

8) Аугустин Папиќ од должноста претседател на 
Националната делегација за учество во работата на 
Постојаната комисија на СЕВ за надворешна трго-
вија. 

2. Се именуваат' 
, 1) за претседател на Југословенската секција на 

Југословенско-полскиот комитет за стопанска сора-
ботка Живан Васиљевиќ, член на Сојузниот извр-
шен совет; 

2) за претседател на Југословенскиот дел на 
Југословенското-унгарскиот комитет за стопанска 
соработка Фрањо Наѓ, член на Сојузниот извршен 
совет; 

3) за претседател на Југословенскиот дел на 
Југословенско-романскиот комитет за стопанска со-
работка Мустафа Шабиќ, член на Сојузниот извр-
шен совет; 

4) за претседател на Југословенскиот дел на Ју-
гословенско-алжирскиот комитет за економска и 
научно-техничка соработка Али Шухрија, член на 
C0jv3HH0T извршен совет; 

5) за претседател на Постојаната интермини-
стеријална комисија за унапредување на соработ-
ката на индустриското, техничкото и културното 
подрачје помеѓу ,Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Кралството Грција инж 
Марко Булц, член на Сојузниот извршен совет; 

6) за претседател на Југословенскиот дел на 
Југословенско-норвешката економска комисија Ве-
лизар Шкеровиќ, член на Сојузниот извршен совет; 

7) за претседател на Југословенскиот дел на 
Комитетот за стопанска соработка помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Обединетата Арапска Република Јанез Становине 
член на Сојузниот извршен совет; 

8) за претседател на Југословенскиот дел на 
Комитетот за стопанска соработка помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
СССР Александар Грличков, член вдг Сојузниот ИЗ" 
вршен совет; 

9) за претседател на Југословенскиот дел на 4 

Југословенсќо-ита ли јамскиот одобр за стопанска, 
индустриска и техничка соработка Тома Гранфил, 
член на Сојузниот4 извршен совет; 

10) за претседател на Југословенскиот дел на 
Југословенско-индискиот комитет за стопанска со-
работка Јанез Становних, член на Сојузниот извр-
шен совет; 

11) за претседател на Националната делегација 
за учество во работата на Постојаната комисија на 
СЕВ за надворешна трговија Борис Шнудерл, за-
меник сојузен секретар за надворешна трговија. 

Б. бр. 30 
24 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

396. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1967 година — — - 1 789 

397. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за продажбата на стоки за девизи 
во Југославија и за начинот на ,распо-
лагањето со тие девизи — — — — - 780 

398/ Правилник за категоризацијата на уго-
стителските објекти за сместување — — 789 

399. Правилник за периодичните испитување 
на орудијата за работа и уредите, хемис-
ките и биолошките штетности и микро" 
климата — — — — — — — — — 794 

400. Правилник за здравствените услови што 
мораат да ги исполнуваат возачи на мо-

. торни возила — — — — — — — 796 
401. Наредба за преземање мерки на Грани-

цата за здравствена заштита на добитокот 793 
402. Наредба за определување жиг овина што 

се плаќа за испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали — — — 798 

403. Наредба за атестирање трка леи лежаи — 799 
404. Решение за спроведување анкета за 

структурата на потрошувачката ка ј 
странски туристи во Југославија - — 799 

405. Решение за југословенските стандарди за 
козметички производи — — — — —9 799 

406. Решение за југословенскиот стандард за 
тест-серуми за определување ДВО крв-
ни групи — — — — — — — — 801 

407. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на машините а -
латки — — — — — — — — — 800 

408. Решение за југословенските стандарди од 
областа на толеранциите на навоите — 800 

409. Решение за југословенските стандарди за 
пластични маси — — — — — — — 801 

Одлука на Уставниот суд на Југославија со 
која се укинува тарифниот број 6 од Та-
рифата на Комуналното претпријатие 
„Напредак" во Сокобања - - - - 801 

Издава Ровинска установа „Службен лист на СФРЈ Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 224 
- Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -
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