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460. 

Врз основа не членот 59 став 4 од Основниот 
закон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/65), сојузниот секретар за правосудство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 

СУДИИ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Член 1 

Програмата »а стручниот испит за судии за 
прекршоци се состои од општ и посебен дел. 

Член 2 
Програмата за општиот дел на стручниот испит 

ги опфаќа: 
1) основите на уставниот систем; 
2) организацијата на управата, со посебен осврт 

врз организацијата на правосудните органи; . 
3) основите на стопанскиот систем (националниот 

доход и неговата распределба, самоуправувањето 
во работните и други самоуправни организации, 
надворешнотрговската размена, девизниот режим, 
општественото планирање и др.); 

4) оп)штата управна постапка и постапката во 
управен спор. 

Член 3 
Програмата зе посебниот дел на стручниот ис-

пит опфаќа: 
1) прописи за прекршоците (Основниот закон 

за прекршоците, републички закон за органите за 
водење ва прекршочната постапка и Деловникот 
за прекршочната постапка), како и основни одред-
би за прекршоците против јавниот ред и мир и 
прекршоците од други области; 

2f) Кривичниот законик; основи на кривичната 
постапка и извршување на кривичните санкции и 
основни начела за одговорноста, санкциите и по-
стапката за стопанските престапи; 

3) основни правила за надоместокот на штета 
и застареноста на побарувањата: 

4) прописи за односите на родителите и децата 
и за старателството. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите од Пра-
вилникот за стручниот испит за судии за прекршо-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/59) (што се 
однесуваат еа програмата за стручниот испит. Дру-
гите одредби од тој правилник ќе се применуваат 
додека не бидат заменети со републички прописи 
за начинот еа полагањето на стручниот испит за 
судии за прекршоци. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
Бр. 421 

септември 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за правосудство, 

Милорад Зориќ, е. р. 

461. 
Врз основа на членот 43 став 1 од Основниот за-

кон за посада на пловило за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/66), во спогодба со 
сојузниот секретар за внатрешни работи и со со-
јузниот секретар за правосудство, сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски пропржува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА РАЃАЊЕ И 
СМРТ, НАОЃАЊЕ НАПУШТЕНО НОВОРОДЕНО 
ДЕТЕ И ПРИМАЊЕ ТЕСТАМЕНТ НА ЧУВАЊЕ 

НА ПЛОВИЛО ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се определува 

начинот на постапување во случај на раѓање и смрт, 
наоѓање на напуштено новородено дете и примање 
тестамент на чување на брод и на друго пловило во 
влечата за внатрешна пловидба (во понатамошниот 
текст: брод). 

Член 2 
Раѓањето случено на брод е должен да му го 

пријави на заповедникот на бродот и за тој настан 
да му даде потребни податоци таткото на детето 
ако патува со бродот, а ако го нема таткото или е 
тој во неможност да го стори тоа, на заповедникот 
на бродот е должен'раѓањето да му го пријави и да 
му ги даде потребните податоци, ако му се познати 
— лекарот или кој и да е друг член од посадата на 
бродот, како и мајката штом ќе биде во можност 
да го стори тоа. 

Раѓањето се пријавува и податоците за раѓањето 
се даваат во рок од 24 часа од часот на раѓањето, 
а ако патувањето трае помалку од 24 часа — пред 
завршувањето на патувањето. 

Записникот за раѓањето го составува заповед-
никот на бродот во присуство на двајца полнолетни 
лица и пријавителот. 

Записникот за раѓањето мора да оодржи: име на 
бродот; пристаниште на уписот на бродот; дан, ме-
сец, година и час на раѓањето; позиција на бродот 
во времето на раѓањето; пол на детето, иако и не-
гово име и презиме ако му е дадено на бродот; име 
и презиме, државјанство, живеалиште и адреса на 
станот на родителите; назначување на местото каде 
се завршува патувањето на мајката; име и презиме, 
број на личната карта, пасошот или бродарската 
книшка, живеалиште и адреса од станот на лицето 
што ги дало податоците внесени во записникот и на 
лицата што присуствувале при составувањето на 
записникот. 

Кога детето е родено зон брак, во записникот 
за раѓањето се внесува и изјавата за признавање 
татковство дадена пред заповедникот на бродот, 
ако со тоа признавање се согласила мајката на де-
тето во смисла на членот 24 од Основниот закон за 
односите на родителите и децата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 104/47 и 53/56) и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65), како и сите податоци за таткото што 
во ставот 3? на тој член се предвидени за таткото Ц 
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Јгодатоците врз основе на кои е утврден неговиот 
идентитет. 

Податоците од ст. 4 и 5 на овој член се внесуваат 
Во Образецот бр. 1 — Записник за раѓањето. 

Член 3 
Наоѓањето на напуштено новородено дете не 

брод мора да му се пријави веднаш на заповедни-
кот на бродот. 

Записникот за наоѓањето на напуштено новоро-
дено дете го составува заповедникот на бродот во 
присуство на двајца полнолетни липа и настанот. 

Записникот за наоѓањето на напуштено новороде-
но дете мора да содржи : име на бродот; пристаниште 
на уписот на бродот; ден, месец, година и час на нао« 
ѓањето на детето; позиција на бродот во времето на 
наоѓањето на детето; околности под кои е најдено 
Детето (според изјавата од лицето што го нашло 
детето); веројатна возраст на детето; пол и телесни 
знаци на детето; опис на облеката и другите пред-
мети што се најдени ка ј детето; име и презиме, 
број на личната карта, пасошот или бродарската 
книшка, живеалиште и адреса од станот на лицето 
што го нашло детето и на лицата што присуствува-
ле при составувањето на записникот. 

Во случај на предавање детето на установе ил*и 
на лице на негување и грижи, во додатокот на за-
писникот за наоѓањето на напуштено новородено 
дете ќе се наведе називот и седиштето на устано-
вата односно името и презимето, занимањето, ж и -
веалиштето и адресата од станот на лицето на кое 
му е предадено детето. Додатокот на записникот го 
закорува заповедникот на бродот. 

Податоците од ст. 3 и 4 на овој член се внесу-
ваат во Образецот бр. 2 — Записник з-а наоѓањето 
на напуштено новородено дете. 

Член 4 
Смртта случена на брод се должни да му ја 

пријават на заповедникот на бродот и да му ги 
дадат потребните податоци членовите на семејство-
то на умрениот, ако се наоѓаат на бродот. Ако овие 
ги нема или тие се во неможност да го сторат тоа, 
смртта е должен да ја пријави бродскиот лекар, а 
ако на бродот нема лекар — кој и да е друг член 
од посадата на бродот. Потребните лични подато-
ци за умрениот ќе се земат од исправите што се 
најдени кај него. 

Во случај ка смрт на брод заповедникот на бро-
дот составува записник за смртта, во присуство на 
двајца полнолетни липа и пријавителот. 

Записникот за смртта мора да содржи: име на 
бродот; пристаниште на уписот на бродот; име и 
презиме на умрениот; ден, месец, година и час на 
смртта; позиција на бродот во времето кога наста-
нал смртниот случај; ден, месец и година на раѓа-
њето, место на раѓањето, живеалиште и адреса од 
станот, државјанство и брачна состојба на умрениот; 
име и презиме на брачниот другар на умрениот, ако 
бил во брак, како и ка неговите родители; причи-
на на смртта и кој ја констатирал смртта: име и 
презиме, број на личната карта, пасошот или бро-
дарската книшка, живеалиште и адреса од станот 
на прпјавнтслот и лицата ЈИ то присуствувале при 
составувањето на записникот. 

Ако на бродот е најден труп од непознато лице. 
во записникот за смртта ке се внесе забелешка за 
наоаѓњето на трупот. 

Во дадстокот кон записникот за смртта ќе се 
внесе денот, месецот, годината и часот на предава-
њето на трупот заради закоп, како и податоците 
За установата односно лицето на кое му е предаден 
трупот. Додатокот кон записникот го заверува за-
поведникот на бродот. 

Податоци ге од ст. 3 до 5 на овој член се вне-
суваат во образецот бр. 3 — Записник за смртта. 

Член 5 
Во случај на смрт на брод заповедникот на бро-

дот. во присуство на двајца полнолетни лица и род-
нините на умрениот ако тие се наоѓаат на (Зрсд^г 

составува записник за пописот на имотот на умре-
ниот }што се наоѓа на бродот (лични предмети, ис-
прави, пари и друг имот). Записникот за пописот 
на имотот на умрениот се прилага кон записникот 
за смртта. 

Записникот за пописот на имотот на умрениот 
мора да содржи: име и презиме на умрениот, ден, 
месец, година и час на смртта: име на бродот; при-
станиште на уписот на бродот; позиција на бродот 
во времето кога настанал смртниот случај; назна-
чување и опис на најдениот имот; назначување дека 
парите, вредносните хартии и накитот, ако ги има-
ло, се запакуван!! и запечатени; име и презиме, 
број на личната карта, пасошот или бродарската 
книшка, живеалиште и адреса од стапот на сведо-
ците присутни при пописот на имотот; име и прези-
ме, број на личната карта, пасошот или бродарската 
книшка, живеалиште и адреса од станот на члено-
вите на семејството и другите роднини на умрениот 
што се наоѓаат на бродот, со назначување на нив-
ниот роднински однос со умрениот, како и на дру-
гите лица што патувале на трошок на умрениот. 

Ако со умрениот патувале неговиот брачен дру-
гар или деца, заповедникот на бродот, по изврше-
ниот попис, ќе им го предаде на тие лица сиот и-
мот на умрениот што се наоѓа на бродот. 

Ако СО умрениот патувале други роднини или 
други лица на негов трошок, заповедникот на бро-
дот, по извршениот попис на имотот на умрениот, 
ќе им ги предаде ним на користење предметите од 
помала вредност што служат за лична односно за-
едничка употреба на тие лица, а можат да им би-
дат потребни до завршувањето на патувањето. Исто 
така, од затечената готовина на умрениот ќе им го 
стави на располагање износот кој им е потребен да 
го завршат започнатото патување. Во тој случај 
во записникот за пописот на имотот на умрениот 
ќе се повредат сите предадени предмети и ќе се 
наведе износот на издадените пари, со назначување 
што и кому поединечно му е предадено. 

Податоците од ст. 2 и 4 на овој член се внесуваат 
во Образецот бр. За — Записник за пописот на и-
мотот на умрениот. 

Член 6 
Заповедникот на бродот е должен да ги пре-

земе мерките потребни за чување на имотот на 
умрениот што се наоѓа на бродот, а што не им го 
предал на лицата од членот 5 на овој правилних. 

По доаѓањето на бродот во прво југословенско 
пристаниште, заповедникот на бродот ќе и го пре-
даде имотот на умрениот на капетанијата на прис-
таништето, со потврда за приемот, ако со републич-
ки пропис не е определено тој имот да му се пре-
даде на друг орган. 

Ако бродот не патува ниту се предвидува дека 
во догледно време ќе патува за југословенско при-
станиште. заповедникот на бродот, ако е можно, ќе 
го отпреми во Југославија имотот на умрениот со 
Друг југословенски брод. Ако заповедникот на бро-
дот не може на овој начин да го отпреми БО Југо-
славија имотот на умрениот, тој ќе му го предаде 
имотот на најблиското југословенско дипломатско 
или конзуларно претставништво заради отпремање 
во Југославија. 

Органот кој во Југославија го примил имотот 
на умрениот ќе му го предаде имотот на неговиот 
брачен другар или децата, а ако умрениот не оста-
вал брачен другар или деца ќе му го предаде имо-
тот на надлежниот општински суд. 

Член 7 
Записник за раѓањето и записник за наоѓа-

њето на напуштено новородено дете се составуваат 
во два идентични примероци што ги потпишуваат 
заповедникот на бродот, пријавителот и лицата што 
присуствувале при составувањето на записникот. 

Во случај на признавање татковство, записни-
кот за раѓањето го потпишува и таткото на детето 
родено вон брак. 
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Записникот за смртта и записникот за пописот 
на имотот на умрениот се составуваат во четири 
идентични примероци. 

Записникот за смртта го потпишуваат заповед-
никот на бродот, пријавителот и лицата што при-
суствувале при составувањето на записникот. 

Записникот за пописот на имотот на умрениот 
го потпишуваат заповедникот на бродот и лицата 
што присуствувале при составувањето на записни-
кот, а ако со умрениот на негов трошок патува пе 
членови на неговото семејство, роднини или други 
лица на кои им е предаден имотот или дел од имо-
тот на умрениот — уште и тие лица (член 5 ст, 
3 и 4). 

Заповедникот на бродот е дол жен содржината 
на записникот за раѓањето, за наоѓањето на напуш-
тено новородено дете, за смртта и за пописот на 
имотот на умрениот да ја в>несе во бродскиот днев-
ник. 

Записникот од овој член заповедникот на бро-
дот и го предава на капетанијата на пристаниште 
на првото југословенска пристаниште во кое ќе 
вплови бродот, ако со републички пропис не е о-
пределено да му го предаде на друг орган, односно 
на најблиското југословенско дипломатско или кон-
зуларна претставништво во странство ако бродот 
за подолго време нема да се врати во Југославија, 
Капетанијата на пристаништето односно југословен-
ското дипломатско или конзуларно претставништво 
ќ е му достави по еден примерок од секој од тие за-
писници на матичарот на надлежната општина, а 
по еден примерок од записникот за смртта и од за-
писникот за пописот на имотот на умрениот — и 
на надлежниот општински суд и брачниот другар 
или децата на умрениот, ако умрениот ги имал. По 
еден примерок од секој од тие записници задржува 
капетанијата на пристаништето односно југосло-
венското дипломатско или конзуларно претстав-
ништво. Ако брачниот другар или децата на умре-
ниот патувале со него, заповедникот на бродот ќе 
им предаде по еден примерок од записникот за 
смртта и од записникот за пописот на имотот на 
умрениот. 

Член 8 
Обрасците наведени во овој правилник се от-

печатени кон овој правилник и се негов составен 
дел. 

Член 9 
Ако лице што се наоѓа на брод сака да состави 

тестамент на бродот, заповедникот на бродот ќе го 
состави тестаментот според одредбите од Законот за 
наследувањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65) 
што се однесуваат на составувањето на судски тес-
тамент. 

Член 10 
Ако лице што се наоѓа на брод сака да пре-

даде на чување тестамент, заповедникот на бродот 
е должен да го прими тестаментот на чување и за 
тоа да издаде потврда. 

Тестамент »што е составен на брод мора да се 
стави БО посебна обвивка и обвивката да се запе-
чати. Во посебна обвивка мора да се стави и теста-
мент што не е составен на брод а е предаден отво-
рен на чување, и таа обвивка да се запечати. 

Член 11 
Ако з а в е ш т а т е л ^ побара пред завршувањето! 

на патувањето да му се врати тестаментот што му 
го преда JI на чување на заповедникот на бродот, 
заповедникот на бродот е должен да му го врати, 
со потврда за приемот. 

Член 12 
Заповедникот на бродот е должен тестаментот 

примен на чување да му го врати на завештателот 
по завршеното патување. Ако завештателот умре 
за време на патувањето или од која и да било 
друга причина не му биде вратен тестаментот по 
завршувањето на патувањето, заповедникот на бро-

дот ќе и го предаде тестаментот на капетанијата 
на првото југословенско пристаниште во кое ќе 
вплови бродот. Примениот тестамент капетанијата 
на пристаништето ќе му го достави на надлежниот 
општински суд. 

Член 13 
За составувањето, приемот и чувањето на тес-

тамент на бродот, за враќањето тестамент на за -
вештателот, односно за предавањето тестамент на 
капетанијата на пристаништето, заповедникот на 
бродот е должен да внесе забелешка во бродскиот 
дневник. 

Во забелешката за приемот на чување теста-
мент што не е составен на бродот, мора да се наве-
де начинот на кој е утврден идентитетот на завет-* 
тателот, 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
Бр. 2171 

20 септември 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Несретник, е. р. 

Образец бр. 1 
ЗАПИСНИК ЗА РАЃАЊЕТО 

составен на бродот — под знаме на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, пристаниште на уписот 

Присутни:. 
Заповедник на бродот: 
При ј а вител: 
Сведоци: 

1) . 
2) 

Во текот на патувањето на бродот се роди дете 
чие раѓање се утврдува со овој записник, со след-
ните податоци: 
Ден, месец, година и час на раѓањето 
Место на раѓањето: на бродот 
под знамето на СФРЈ, пристаниште на уписот 

Н а реката • 
к а ј местото (населбата) 
Пол на детето 
*Име и презиме на детето : 

Татко: 
Име и презиме 1 

Презиме пред склучувањето на бракот 
Државјанство ———• 
Живеалиште и адреса од станот — * 
Ма јка : 
Име и презиме ——* 
Презиме пред склучувањето на бракот 
Државјанство _ — — . 
Живеалиште и адреса од станот 4 

Место каде што патувањето на мајката се завр-
шува — ' 

Како татко на детето родено вон брак се при-
јави и го призна детето 
за свое, та ова признание, на негово барање, е вне-
сено во записникот, Со ова признание се согласи и 
ма јката на детето, 

Родителите се спогодија детето родено вон брак! 
да го носи името и презимето -

Име и презиме на таткото на детето родено вон 
брак ден, месец и година 
на раѓањето државјанство \ 

живеалиште и адреса од станот, 

•) Името и презимето н-а детето може да се одреди без 
другиот родител само во случаите ако другиот родител 
не е жив, иди е во неможност да ги врши родителските 
права или е непознат (член 3 став 4 од Законот за лич-, 
ното име ,,Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65). 
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Својот идентитет го потврдува: со личната кар-
*а од органот на внатрешните работи 

пасошот 
сведоците: 1) 2) • 

Име и презиме, број на личната карта, пасошот 
или бродарската книшка, живеалиште и адреса од 
станот на лицето што ги дало податоците за ра-
ѓањето 

Име и презиме, број на личната карта, пасо-
шот или бродарската книшка, живеалиште и ад-
реса од станот на сведоците присутни при составу-
вањето на записникот: 

1) 

2) 

Овој записник е составен во два идентични при-
мероци. Содржината на записникот е внесена во 
бродскиот дневник. 

Пријавител Заповедник на бродот 

Прв*сведдк 

Втор сведок 

Образец бр. 2 

ЗАПИСНИК ЗА НАОЃАЊЕТО НА НАПУШТЕНО 
НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

составен на бродот —: : под знаме 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, пристаниште, на уписот — 

Присутни: 
Заповедник на бродот 

Пријавител — лице што го нашло 
детето 

Сведоци: 
1) 
2) 

Во текот на патувањето на бродот е најдено 
напуштено новородено дете, та со овој записник се 
утврдуваат следните податоци 
Ден, месец, година и час на наоѓањето на напуште-
ното новородено дете 

Место на наоѓањето: на бродот 
под знамето на СФРЈ, пристаниште на уписот 
—: на реката 
кај местото (населбата) « 
Детето е најдено под следните околности — изјава 
на лицето што го нашло детето 

Веројатна возраст на детето пол на детето 
Телесни знаци на детето 

Опис на облеката и другите предмети што се нај-
дени кај детето 

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или 
бродарската книшка, живеалиште и адреса од ста-
нот на лицето што го нашло детето 

Среда, 5 октомври 1963 

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или 
бродарската книшка, живеалиште и адреса од ста-
нот на сведоците присутни при составувањето на 
записникот: 

1) 

2) 

Овој записник е составен во два идентични при-
мероци. Содржината на записникот е внесена во 
бродскиот дневник. 

Пријавител Заповедник на бродот 

Прв сведок 

Втор сведок 

Додаток кон записникот 
Напуштеното новородено дете наведено во овој за-
писник : : 

(Ден, месец година и часот на наоѓањето) 
му-и е предадено на 

(Назив и седиште на установата 

односно име и презиме, занимање, живеалиште- и адреса 
од станот на лицето на кое му е предадено детето). 

Заверува: 

Заповедник на бродот 

Образец бр. 3 

ЗАПИСНИК ЗА СМРТТА 

составен на бродот под знаме на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, пристаниште на уписот — — 

Присутни: 
Заповедник на бродот: 
Пријавител: 
Сведоци: 

1) 
2) 

Во текот на патувањето настана смртен случај 
кој се утврдува со овој записник при долу наведе-
ните податоци: 
Име и презиме на умрениот 1 

Ден, месец, година и час на смртта 
Место на смртта: на бродот под 
знамето на СФРЈ, пристаниште на уписот 

на реката кај 
местото (населбата) — . 
Ден, месец, година и местото на раѓањето на умре-
ниот —— 
Живеалиште и адреса од станот на умрениот 

Државјанство — 
Брачна состојба 
Име и презиме на брачниот другар 
Име и презиме на таткото и мајката од умрениот 

Причина на смртта 
Смртта ја констатирал — 
Име и презиме, број на личната карта, пасошот или 
бродарската книшка, живеалиште и адреса од ста-
нот на пријавителот — 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Име и презиме, број на личната карта, пасошот или 
бродарската книшка, живеалиште и адреса од ста-
нот на сведоците присутни при составувањето на 
записникот: 

1) 

2) 

Овој записник е составен во четири идентични 
примероци, Содржината на записникот е внесена во 
бродскиот дневник 

Пријавител Заповедник на бродот 

Прв сведок 

Втор сведок 

Додаток кон записникот 
Трупот од и-му 

(име и презиме на умрениот) 
е предаден на ден месец :— година 
час заради закоп (Назив и седиште на ус-

тановата, односно име и презиме, живеалиште и адреса 

од станот на лицето на кое'му е предаден трупот) 

Заверува: 

Заповедник на бродот 

Образец бр. За 

ЗАПИСНИК ЗА ПОПИСОТ НА ИМОТОТ НА 
УМРЕНИОТ 

(Прилог кон записникот за смртта) 

Се пристапи кон попис на имотот на р-
— умрен 

(Ден, месец, година и час на смртта) 
на бродот под знамето на СФРЈ, 
пристаниште на уписот на реката 
* кај местото (населбата) 

Присутни при пописот: 
Заповедник на бродот: 

Сведоци: 
1) 
2) 

Членови на семејството и роднини на умрениот: 

На бродот е најден следниот имот на умрениот: 
Опис на имотот (лични исправи, пари, вредносни 

хартии, накит, облека, обувки и други стоки, со на-
значување на редниот број) 

Имотот на умрениот наведен под редните броеви 
* е запакуван и запечатен. 

Во смисла на членот 5 став 3 од Правилникот за 
постапувањето во случај на раѓање и смрт, наоѓање 

напуштено новородено дете и примање тестамент на 
чување на пловило за внатрешна пловидба сиот 
имот (наведен под редните броеви) му е предаден на 
брачниот другар — децата на умрениот: 

(име и презиме, живеалиште и адреса од станот на ли-
цата на кои им е предаден имотот). 

Во смисла на членот 5 став 4 од Правилникот 
за постапувањето во случај на раѓање и смрт, нао-
ѓање напуштено новородено дете и примање теста-
мент на чување на пловило за внатрешна пловидба, 
им се предадени следните предмети: 

(да се набројат и опишат предметите) 
на лична односно заедничка употреба на -

(име, презиме, живеалиште и адреса од станот на лицата 
на кои им се ^предадени предметите) 

Од затечената готовина на умрениот им се преда-
дени на: — 

(име и презиме, живеалиште и адреса од станот на лицето 
на кое му се предадени парите) 

; динари —• 
динари 
динари- —; ——' 

— динари 1 

Членови на семејството и роднини на умрениот 
присутни при пописот (име и презиме, број на лич-
ната карта, пасошот или бродарската книшка, род-
нински однос, живеалиште и адреса од станот): 

Сведоци присутни при пописот (име и презиме, 
број на личната карта, пасошот или бродарска кни-
шка, живеалиште и адреса од станот): 

1) Ј 

2) — 
Овој записник е составен во четири идентични 

примероци. Содржината на записникот е внесена во 
бродскиот дневник. 

Прв сведок Заповедник на бродот 

Втор сведок 
Потписи на членовите на семејството и на род-

нините или други лица што патувале на трошок на 
умрениот а ги примиле предметите и парите како 
што е наведено во овој записник: 

462. 

Врз основа на членот 5 ст. 1 и 2 од Законот за 
ограничување на испораката на електрична енер-
гија во случај на општ недостиг на електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ'1, бр. 35/65), со-
јузниот секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1, Од 6 октомври 1966 година во 6 часот ќе иut 

се врши ограничување испораката на електрична 
енергија на потрошувачите на територијата ш Ју-* 
гсславија, и тоа: 

1) за производството на карбид, за про-
изводството на феролегури и легури од 
други метали и за електричните печки за 
производство не сурово железо од руда —? 100 
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2) за индустриските постројки што 
трошат електрична енергија во поголеми 
количини за технолошки цели (електрични 
печки за производство на сурово железо 
од руда според континуирана постапка, 
електролиза на алуминиум и други обоени 
метали, електрични печки за производство 
на електрочелик и челичен и железен лив, 
други електротермички постројки и елек-
трохемиски постројки) — — — — — 25% 

3} за стопанските дејности што трошзт 
електрична енергија претежно за погон на 
мотори и за осветление; за осветление на 
улици, излози и реклами; за затоплување 
станбени и деловни простории — — — 22Vo 

4) за основните потреби на домаќин-
ствата, освен за затоплување на станбе-
ните простории — — — — — — — 12°/о 

Ограничувањето на испораката на електрична 
енергија се врши со примена на процентите од 
ставот 1 на оваа точка врз количините електрична 
енергија договорени за испорака во рамките на 
електроенергетскиот биланс на југословенското 
електростопанство за 1986 година во времето на 
траењето на ограничувањето на испораката на е -
лектрична енергија. 

2. Електростопанските претпријатија што вршат 
пренос на електрична енергија и електростопански-
те претпријатија што вршат дистрибуција на елек-
трична енергија се должни по пат на посебна еви-
денција да контролираат дали потрошувачите од 
точката 1 на оваа наредба се придржуваат кон 
определеното ограничување испораката на елек-
трична енергија и за тоа да ја известуваат надлеж-
ната диспечерска служба. 

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

Бр. 5700/1 
1 октомври 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и 

трговија, 
Хакија Поздерац, е. р, 

463. 

Врз основа на членот 77 точка 2 во врска со 
еленот 52 ст. 1 и 2 од Основниот закон за радио-
-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), 
сојузниот секретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ДРУГИ 
АПАРАТИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ НА КОИ СЕ 
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ СМЕ-
&АВАЊАТА ВО ПРИЕМОТ НА РАДИО-ЕМИСИИ 

1. Ставањето ознаки на електричните и други 
апарати, уреди и постројки од членот 52 ст. 1 и 2 
на Основниот закон за радио-сообракајот, на кои 
се спроведени мерки за отстранувања на електрич-
ните зрачења што им создаваат смеќавања па 
радиостаниците при приемот на радпо-емисии 
(штетни зрачења), се врши според одредбите од 
оваа наредба 

2. На обврска за означување според одредбата 
на точката 1 од оваа наредба подлежат особено 
следните електрични и други апарати, уреди и по-
стројки што со својата работа произведуваат 
штетни зрачења: 

1) електромоторите и генератори^ со четкица 
во апаратите за сушење коса, во апаратите за ма-
сажа, во куќните вентилатор^ во машините за 

перење, во правосмукачките, во сметачките, ме-
хо нографските и книговодствените машини, во 
регистар-касите, заба реките апарати, електричните 
апарати за бричење и стрижење, во рачните елек-
трични алати и електричните играчки; 

2) високофреквентните генератори во медицин-
ските апарати, во индустриските апарати за висо-
кофреквентно греење, заварување или кадење, 
како и високофреквентните генератори во апара-
тите што служат за научни цели; 

3) електричните уреди за палење кај моторни 
возила, агрегати и печки со течно масло; 

4) радио-приемниците и радио-телевизискита 
приемници; 

5) уредите за осветление: луминисцентни и ф л у -
оресцентни светилки; 

6) регулаторите и контактите во електричните 
перници, пегли, автоматски греалки, аквариуми, 
бојлери, разладни уреди, дигалки, прекинувач^ во 
уредите за електрични семафори, во ѕвонците и 
тиротрон-ските управувани, како и регулаторите и 
контактите во другите уреди ако произведуваат сме-
ќавања чија должина на траењето и фреквенција 
на повторувањето е предвидена во точката 3.2 на 
југословенскиот стандард N.N0.900; 

7) обртните, прекинувачките и транзисторски© 
уреди за произведување и трансформација на стру-
ја и напон, како и претвораните, генераторите на 
импулси и живините исправувани; 

8) постројките со висок и низок напон: воздушна 
и кабловска разводна мрежа, трафостаници, испра-
ву вачки станици, изолатори и мрежа за слаба 
струја; 

9) телефонските и телеграфските уреди: теле-
фонски апарати, телефонски централи и теле-
принтери; 

10) електричните уреди во трамваите, тролеј-
бусите, електричните железници и во другите 
средства на јавниот сообраќај. 

3. Производителот односно изведувачот на из-
градба на електричните и други апарати, уреди и 
постројки од точката 1 на оваа наредба е должен 
пред нивното пуштање во промет односно предавање 
на употреба да стави на нив ознака со податоци 
дека се произведени односно изградени според ва-
жечките југословенски стандарди за отстранување 
на радио-смеќавањата. 

4. Работна организација што се занимава со 
увоз на електрични и други апарати, уреди и по-
стројки од точката 1 на оваа наредба, е должна 
пред нивното пуштање во промет да стави на нив 
ознака со податоци дека се спроведени мерки за 
отстранување смеќавањата во приемот на радио-
- емисии според важечките југословенски стандарди 
за отстранување на радио-смеќавањата. 

5. Означувањето на електричните и други апа-
рати, уреди и постројки во смисла на точ. 3 и 4 од 
оваа наредба се врши со ставање плочка или со 
втиснување или нанесување ознака на видно место, 
чија големина и форма зависат од големината и 
формата на апаратот, уредот односно постројката 
што се означува. 

Ознаката мора да ги содржи буквите: ,,RSOst 

што означуваат дека радио-смеќавањата се отстра-
нети, зборот: „АТЕЅТ", како и бројот под кој се 
в >ди техничката документација за отстранување на 
радио-смеќавањата. 

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1Ѕ67 година. 

Бр. 536/66-8 
19 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, е р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за учество 
на федерацијата во финансирањето на инвестици-
оните работи за довршување на изградбата на па-
тот Жупања—Опузен, кој е објавен во „Службен 
'лист ва СФРЈ", бр. 28/66, се поткраднале долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА 

НА ПАТОТ ЖУПАЊА—ОПУЗЕН 
Во членот 6 точка 2' наместо бројот: „65,50" 

треба да стои бројот: „64.33". 
Во членот 9 точка 2 наместо зборовите: „Црна 

Гора" треба да стои зборот: „Хрватска". 
Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-

ната скупритана, Белград, 2Ѕ септември 1966 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ТАРИФНИОТ 
БРОЈ 6 НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА БАЊА ЛУКА ЗА ТАРИФАТА ЗА 

ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката на Собранието на општи-
на Бања Лука за општинскиот данок на прамет 
(„Службен гласник општине Бања Лука", бр. 14/65, 
1/66 и 4/66) врз основа на јавната расправа одржана 
на 23 септември 1966 година донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат одредбите од тарифниот број 

6 на Тарифата за општинскиот данок на промет 
кон Одлуката на Собранието на општина Бања Лу-
из* за општинскиот данок на промет, бр. 01-VI-62.65/1 
-65 со подоцнежните измени („Службени гласник 
општине Бања Лука", бр. 14/65, 1/66 и 4/66). 

2. Се запира постапката за оценување закони-
тоста на одредбата од ставот 4 на тарифниот број 
6 од Тарифата за општинскиот данок на промет 
кен Одлуката за општинскиот данок на промет, бр. 
01-VI-6265/1-65 („Службени гласник општине Бања 
Лука", бр 14/65). 

3. Ова2 одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени гласник општине Бања 
Лука". 

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

Врз основа на предлогот од работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие ..Козара" од Бања 
Лука Уставниот суд на Југославија ја оценуваше 
законитоста на тарифниот број 6 од Тарифата за 
општинскиот данок на промет кон Одлуката за оп-
штинскиот данок на промет и утврди дека тој та-
рифен број не е БО согласност со одредбите од Ос-
новниот закон за данокот на промет (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр 14 65, 29/65, 33/65 и 57/65). 

Основните прашања што требаше да се решат 
се состојат во тоа дали Собранието на општина 
Бања Лука било овластено прометот на алкохолни 
пијачки во угостителството да го третира како 
услуга, и тоа од гледната точка на сојузните про-
писи за данокот на промет, дали општинските со-
бранија се овластени за работните организации што 
вршат иста дејност да пропишуваат различни стопи 
на данокот на промет, и тоа било да е во прашање 
данок на прометот на производи или данок на на-
доместоци за услуги и на крајот дали Собранието 
на општина Бања Лука имало право со една општа 
норма да ја пропише обврската за плаќање данок на 
надоместоци за други угостителски услуги т. е. дали 
било должно во својата тарифа изречно да опре-
дели кои услуги во угостителството подлежат на 
плаќање данок, 

Појдувајќи од тоа дека е со Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет определено на 
прометот на алкохолни пијачки во угостителството 
да се плаќа данок на промет на производи, Устав-
ниот суд смета дека Собранието на општина Бања 
Лука не можело со својата одлука истовремено да 
пропише данок на надоместоци за угостителски ус-
луги кога е во прашање промет на алкохолни пи-
јачки. Имено, според становиште™ на Уставниот 
суд, општинското собрание е должно, ако одлучи 
да го користи овластувањето од Основниот закон 
за данокот на промет, да се придржува кон класи-
ф и к а ц и ј е на производите и услугите за која се 
определил сојузниот пропис за данокот на промет. 
Бидејќи во тарифниот број 6 од Тарифата за оп-
штинскиот данок на промет Собранието на општина 
Бања Лука пропишало на прометот на алкохолни 
пијачки во угостителството да се плаќа данок на 
надоместоци за услуги, тоа тој тарифен број е во 
спротивност со сојузните прописи што го регули-
раат данокот на промет. 

Што се однесува до прашањето дали Собранието 
на општина Бања Лука можело да определи раз-
лични стопи на данокот на промет за оддел-
ни работни организации од иста дејност, 
Уставниот суд смета дека Општинското собрание 
не било овластено За тоа, и тоа од причи-
ната што од Основниот закон за данокот 
на промет произлегува дека" предмет на да -
нок на промет е производот односно услугата. 
Впрочем, не само од називот туку и од функцијата 
на данокот на промет, кој е регулатор на односите 
помеѓу производството и потрошувачката и на од-
носите во цените, произлегува дека предмет на 
даночната политика е стоката односно услугата а 
не работната организација што врши промет на 
производи односно што врши услуга. 

Во врска со прашањето дали Собранието на оп-
штина Бања Лука било должно во Тарифата за 
општинскиот данок на промет да ги определи из-
речно сите услуги во угостителството што подле-
жат на плаќање данок, Уставниот суд смета дека 
одредбата на членот 35 од Основниот закон за да-
нокот на промет обврзува на тоа бидејќи пропи-
шува општински данок на надоместоци за услуги 
во угостителството да може да се воведе само за 
определени услуги. Меѓутоа, со оглед ка околноста 
што Собранието на општина Бања Лука ја ставила 
вон сила одредбата на ставот 4 од тарифниот број 
6 со која бил определен данок на други угостителски 
услуги, Судот во смисла на членот 35 од Законот 
за Уставниот суд на Југославија ја запре постап-
ката за оценување на таа одредба. Вака се постапи 
од причина што Одлуката на Собранието на општина 
Бања Лука за ставање вон сила на ставот 4 од та-
рифниот број 6, која влезе во сила по поднесување-
то на предлогот за оценување на законитоста, е до-
несена пред поднесувањето на тој предлог. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 23 септември 
1966 година. 

У бр. 237/66 
23 септември 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
^Службени лист Социјалистичке Републике Цр-* 

не Горре" во бројот 33 од 29 декември 1965 година 
објавува: 

Закон за завршната сметка за извршување на 
буџетот на Социјалистичка Република Црна Гора 
за 1964 година; 
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Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравственото осигурување на земјоделците; 

Закон за стопанското работење и управување со 
станбените згради во општествена сопственост; 

Закон за дополнение на Законот за републич-
ките органи на управата; 

Закон за водниот придонес за 1966 година; 
Закон за измена на Законот за слатководно^ 

рибарство; 
Одлука за привременото финансирање на СР 

Црна Гора за периодот јануари-март 1965 година; 
Одлука за задолжување на СР Црна Гора кај 

Стопанската банка на СР ЦГ на износот на кредитот 
од 898,450.000 динари за покривање на 85% трошоци; 

Одлука за давање гаранција од Социјалистичка 
Република Црна Гора »а установата „Радио-Тито-
град" во Титоград во износ од 20,000.000 динари; 

Одлука за давање гаранција од СР Црна Ѓора 
на Републичкиот фонд за научна работа на кре-
дитот во износ од 60,000 000 динари; 

Одлука за определување на гранки, групи од-
носно подгрупи на дејности; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
определување стопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување во 1966 година; 

Одлука **а давење согласност на Одлуката за 
определување стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување и на придоне-
сот за додаток на деца за 1966 година; 

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

Одлука за одобрување на општината Иванград 
средствата на дополнителното издвојување во ре-
зервниот фонд по стопа од 5°/о да ги пренесе во 
корист на буџетот и да ги користи за намените 
предвидени во буџетот; 

Одлука за одобрување на општината Цетиње 
средствата на дополнителното издвојување во ре-
зервниот фонд по стопа од 5°/о да ги пренесе во 
корист на буџетот и да ги користи за намените 
предвидени во буџетот; 

Одлука за одобрување на општината Никшиќ 
средствата на дополнителното издвојување во ре-
зервниот фонд по стопа од 5°/о да ги пренесе во 
корист на буџетот и да ги користи за намените 
предвидени во буџетот; 

Одлука за одобрување на општина Биело Поље 
средствата на дополнителното издвојување во ре-
зервниот фонд по стопа од 5°/о да ги пренесе во 
корист на буџетот и да ги користи за намените 
предвидени во буџетот; 

Одлука за давање согласност за припојување 
на Заводот за биологија во морето во Котор кон 
Институтот за биолошки истражувања во Белград; 

Одлука за давање согласност за спојување на 
Студентскиот дом и Домот на учениците на струч-
ните училишта во една установа; 

Одлука за определување бројот на судии на 
Републичкиот совет за прекршоци; 

- Одлука за избор на претседател, судии и судии 
поротници на Републичкиот совет за прекршоци; 

Одлука за користење на средствата од Репуб-
личкиот резервен фонд за 1966 година поради не-
рамномерно™ притекување на републичките при-
ходи; 

Решение за именување претставници на СР 
Црна Гора што ќе учествуваат во работата на 
основачкото собрание на Инвестиционата банка во 
Титоград; 

Решение за разрешување главниот градежен 
инспектор во Републичкиот секретаријат за сто-
панство; 

Правилник за техничко-експлоатационите услови 
за моторни возила со кои се врши јавен превоз во 
друмскиот сообраќај; 

Правилник за означување на автобуските ста-
ници и стојанките во линискиот друмски сообраќај; 

Правилник за регистарот и начинот на водењето 
на регистарот за запишување издадени одобренија 
на граѓаните за вршење јавен превоз со моторни 
возила во слободниот друмски сообраќај; 

Правилник за службената облека на сообра-
ќајниот персонал во линискиот друмски сообраќај; 

Упатство за легитимацијата на инспектор на 
друмскиот сообраќај; 

Одлука за определување отопите на додатниот 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување во 
1966 година; 

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

Одлука за додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за покривање - зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурување 
што настануваат поради сметање на стажот на 
осигурување со наголемено траење и поради нама-
лување старосните граници за осигурениците. 

Во бројот 1 од 26 јануари 1966 година објавува: 
Упатство за воведување и одржување на шум-

скиот ред. 
Во бројот 2 од 15 февруари 1966 година објавува: 
Решение за давање согласност на Тарифата за 

наградите и надоместоците на трошоците за работа 
на адвокатите со Тарифата; 

Решение за назначување главен инспектор во 
Републичкиот инспекторат за градежништво и јавни 
патишта; 

Договор за привременото утврдување на осно-
вите за определување правата и уплата на аконта-
циите на придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување на самостојните занаетчии и самостојните 
угостители; 

Договор за здравственото осигурување на сомос-
тојните угостители 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

460. Правилник за програмата на стручниот 
испит за судии за прекршоци — — — 777 

461. Правилник за постапување во случај на 
раѓање и смрт, наоѓање напуштено ново-
родено дете и примање тестамент на чу-
вање на пловило за внатрешна пловидба 777 

462. Наредба за ограничување испораката на 
електрична енергија на потрошувачите 
на територијата на Југославија — — 781 

463. Наредба за означување на електричните 
и други апарати, уреди *и постројки на 
кои се спроведени мерки за отстранување 
смеќавањата во приемот на радио-емисии 782 

Исправка на Законот за учество на федераци-
јата во финансирањето на инвестициони-
те работи за довршување на изградбата 
на патот Жупани—Опузен — — — — 783 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на одредбите од тарифниот 
број 6 на Одлуката на Собранието на оп-
штината Бања Лука за Тарифата за оп-
штинскиот данок на промет — — — 783 
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