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431. 
Врз основа на членот 7а од Законот за Советот 

на федерацијата (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/6б и 17/67), Советот на федерацијата, на седни-
цата одржана на 1 Јули 1967 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. ОПШТИ' ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради извршување на работите и задачите ут-

врдени со Уставот и со законот, Советот на фе-
дерацијата (во понатамошниот текст: Советот) се 
организира и работи на начинот определен со овој 
деловник 

Член 2 
Советот ги врши работите од својот делокруг на 

седници, а разгледување на одделни прашања мо-
же да им довери на одделни или на определен 
број членови на Советот заради давање мислења 
и предлози по тие прашања. 

На седниците на Советот се разгледуваат нај-
значајните прашања на внатрешната и надвореш-
ната политика, како и други прашања што Претсе-
дателот на Републиката ќе ги изнесе пред Советот. 

Член 3 
Членовите на Советот ги следат општествените 

движења во Југославија и на-станувањата во ме-
ѓународните политички и економски односи; учес-
твуваат во работата на седниците на Советот и 
неговите работни тела; имаат право да ги излагаат 
своите мислења по прашањата што се предмет на 
разгледување на седниците на Советот и неговите 
работни тела, да предлагаат свикување на седници, 
да даваат иницијатива за внесување одделни пра-
шања во дневен ред на седницата и, на барање од 
Претседателот на Републиката, Сојузната скупшти-

, на и Сојузниот извршен совет или по сопствена 
иницијатива, ,да даваат мислења и предлози по пра-
шањата од делокругот на тие органи и со тоа да 
придонесуваат за решавање на прашањата од нив-
ниот делокруг. 

Член 4 
Претседателот на Републиката може не,одделни 

членови на Советот да им довери да разгледаат 
определено прашање и за тоа прашање да му дадат 
свое мислење на Претседателот на Републиката, од-
носно да поднесат извештај за тоа прашање. 

Секој член на Советот може по своја иниција-
тива да му дава на Претседателот на Републиката 
мислење за одделни прашања од делокругот на Со-
ветот. 

Член 5 
Член на Советот може по овластување од Прет-

седателот на Републиката да го застапува него во 
Југославија и во односите со странство. 

Член на Советот може, по одлука на Сојузниот 
извршен совет, во определени случаи да го прет-

ставува Извршниот совет во земјата или во одно-
сите со странство. 

Член 6 
Членовите на Советот имаат право да бидат ре-

довно известувани за основните прашања на внат-
решната и надворешната политика, како и за дру-
гите прашања чие познавање им е потребно за вр-
шење на функцијата член на Советот. 

На членовите на Советот им се обезбедуваат оп-
шти информативни и документациони материјали 
за стопанските и општествените движења ве зем-
јата и за настанувањата во меѓународните по-
литички и економски односи, како и други матери-
јали за прашањата што се разгледуваат во Сојуз-
ната скупштина и во Сојузниот извршен совет. 

На член на Советот ќе му се обезбедат и по-
себни материјали што се однесуваат на определена 
област на општествениот живот, како и други ма-
теријали потребни за вршење на задачите што му 
се доверени од страна на Претседателот на Репуб-
ликата, Сојузната скупштина или Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 7 \ 
За работата на Советот се обезбедува известу-

вање на јавноста согласно со одредбите од овој де-
ловник. 

Член 8 
Советот, на предлог од Претседателот на Ре-

публиката, донесува деловник за својата работа. 

Член 9 
Советот има печат. 
Печатот на Советот содржи грб на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија околу 
кој на српскохрватски односно хрватскосрпски, 
словенечки и македонски јазик е натписот: „Совет 
на федерацијата — Белград". 

II. РАБОТА НА СОВЕТОТ 

1. Работа на Советот во седница 

Член 10 
Седниците на Советот ги свикува Претседателот 

на Републиката заради разгледување на прашањата 
што ќе ги определи тој. 

Член П 
За свикувањето и за денот На одржувањето на 

седницата на Советот се известуваат членовите на 
Советот најдоцна на осум дена пред денот опре-
делен за одржување на седницата, 

Со известувањето за свикувањето на седницата 
на членовите на Советот им се доставува дневниот 
ред со материјалите за прашањата што се на дневен 
ред на седницата. 

Во случај на итност седницата може да се свика 
и во рок пократок од осум дена. 

Член 12 
На седниците на Советот претседава^ Претсе-

дателот на Републиката. 
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Член 13 
Дневниот ред на седницата на Советот го утвр-

дува Претседателот на Републиката, 
Член 14 

На седниците на Советот присуствуваат чле-
новите на Советот. 

По покана од Претседателот на Републиката на 
седница на Советот можат да присуствуваат и дру-
ги лица. хако и претставници на печатот и на други 
в и д о т за ивформирање на Јавноста. 

Член 15 
За работата на седницата на Советот се води 

записник. 4 

Записникот содржи дневен ред на седмицата ца 
Советот, имиња на членовите на Советот што учест-
вувале во дискусијата и констатација за мислење-
то на Советот за одделни прашања. 

Секој член на Советот има право неговото ми-
слење да се внесе во записник. 

Записникот се потврдово на првата наредеа 
седница, а го заверува секретарот на Советот. 

Член 16 ^ 
Секретарот на Советот, но упатство од Претсе-

дателот на Републиката, определува на кои седни-
ци на Советот се водат стенографски белешки. 

Секој член на Советот може да побара на увид, 
заради евентуална исправка, дел од стенографските 
белешки во кој е содржано неговото излагање. 

2. Комисии ма Советот 
Член 17 

За подготвување на седниците на Советот и за 
давање мислења не Претседателот на Републиката 
за потребата од изнесуваше одделни прашања на 
седница на Советот, како и за разгледување други 
прашања што се однесуваат на внатрешната орга-
низација на работата на Советот, постои Организа-
циона комисија. 

Организационата комисија се грижи за орга-
низирањето на седницата на Советот и му предлага 
на Претседателот на Републиката свикување на 
седница и прашања за дневен ред на седницата; 
го утврдува начинот за информирање на членовите 
на Советот за прашањата чие запознавање им е 
потребно за вршење на нивната функција; се гри-
жи за обезбедувањето на услови за работа на чле-
новите на Советот; го определува начинот на извес-
тување на јавноста за работата на Советот; дава 
согласност на општиот акт за организацијата и 
работата на Секретаријатот; ги утврдува насоките 
за подготовка на финансискиот план и ќ подне-
сува на Сојузната скупштина предлог-финансис-
ки план; и донесува заклучоци за други прашања 
на внатрешната организација на работата. 

Организационата комисија се грижи за извр-
шувањето на обврските во поглед на давањето на 
мислења од страна на комисиите и други работни 
тела и одделни членови на Советот на барање на 
С об нат а скупштина и Сојузниот извршен совет; 
може да определи одделни членови на Советот за 
пред Скупштината односно Советот да го изнесат 
мислењето на Советот по определено прашање, и 
определува на барање на Сојузниот извршен совет 
член на Советот кој во одделни случаи ќе го прет-
ставува Советот во земјата или во односите со 
странство. 

Член 18 
Седниците на Организационата комисија ги сви-

кува Претседателот на Републиката односно член 
на' комнен ј-ета -што ќе го овласти за тоа Претседа-
телот на Републиката. 

Членовите на'Комисијата ги именува Претседа-
телот на Републиката од редот на членовите на 
Советот. 

Член 19 
За разгледување и давање мислења од областа 

на надворешната политика и меѓународните односи, 
постои Надворешно-нолитичка комисија. 

Комисијата ти разгледува прашањата на надво-
решната политика и на меѓународните односи; таа 
може одделни од тие прашања да изнесува пред 
Советот, и за тие прашања му дава мислење на 
Претседателот на Републиката, како и па Сојуз-
нава скупштина и на Сојузниот извршен совет на 
нивоо барање. 

Седниците на Комисијата ги свикува Претседа-
телот на Републиката надоено член на Комисијата 
што ќе го овласти за тоа Претседателот на Репуб-
ликата. 

Членовите на Комисијата ги именува Прет-
седателот на Републиката од редот на членовите 
на Советот и други функционери на сојузните и 
републичките органи и општествено-политичките 
организации. 

На барање на Сојузниот извршен совет Коми-
сијата може да определи свој член за пред Советот 
да го изнесе мислењето на Советот односно на Ко-
мисијата за определени прашања на надворешната 
политика и меѓународните односи. 

На седница на Комисијата можат д а . бидат по-
викани и во нејзината работа да учествуваат и 
претседатели на републичките собранија и на ре-
публичките извршни совети. 

Член 20 
Советот може да има и други работни тела за 

разгледување и давање на мислења за прашањата 
од определена област, како и за подготвување и 
предлагање на прашањата што се изнесуваат на 
седниците на Советот. 

Овие работни тела ги формира и годините задачи 
ги определува Претседателот на Републиката. 

Претседателот на Републиката ги именува чле-
новите на работните тела од редот на членовите 
на Советот и го определува членот ца Советот кој 
ги свикува седниците на односното работно тела 

HL НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТА-
ТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ 

Член 21 
Стручните, административните и другите рабо-

ти за потребите на Советот го врши Секретаријатот 
на Советот. 

Работата на Секретаријатот ја раководи секре-
тар. 

Член 22 
Секретарот на Советот се грижи за организи- , 

рањето и вршењето на стручните и други работи 
за потребите на Советот и неговите работни тела, 
ги обезбедува информативните и документационите 
материјали потребни за вршење на функцијата на 
членовите на Советот; присуствува на седниците на 
Советот; се грижи за водењето и чувањето на за-
писниците и на стенографските белешки од седни- А 

ците; го обезбедува 'известувањето на јавноста за 
работата на Советот, и врши други работи што ќе 
му ги определи Претседателот на Републиката од-
носно Организационата комисија. 

Заради обезбедување на информативни и до-
кументациони материјали за работата на Советот, 
секретарот остварува соработка со соодветните 
стручни служби на Сојузната скупштина и на Со-
јузниот извршен совет и со друга научни и струч-
ни институции и обезбедува членовите на Советот 
да Сведат на погоден начин запознаени со основ-
ните прашања што се третираат во тие материјали. 

Член 23 
Секретарот на Советот ја организира работата 

на стручните и други служби во Секретаријатот. 
Секретарот на Советот и генералниот секретар-

ка Претседателот на Републиката можат спогоди 
бено да утврдат определени стручни и други ра+ 
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боги за потребите на Советот да вршат стручните 
служби на Генералниот секретеријат на Претседа-
телот на Републиката. 

Член 24 
Во Секретаријатот постои служба што ги врши 

аналитичките. и други работи за потребите на Со-
ветот и се грижи за обезбедувањето на информа-
тивни и документациони материјали пот,ребни за 
в-ршење на функцијата на членовите на Советот. 

Во Секретаријатот постои служба што ги врши 
општите работи; го организира водењето на запис-
ниците на седниците на Советот; ја собира и чува 
документацијата што се однесува на работата на 
Советот; подготвува предлози на финансиски план 
и завршна сметка и врши други работи врзани за 
работата на Советот. 

Во седиштата на -републиките се обезбедува 
вршење на работите во врска со доставувањето на 
информативните и документациони материјали и 
други административни и технички работи за по-
требите на членовите на Советот што имаат живе-
алиште вон од седиштето на Советот. 

Во Секретаријатот можат да се формираат и 
други стручни и технички служби. 

Член 25 
За вршење на работите за потребите ма одделни 

членови на Советот постојат кабинети. 
Работниците во кабинетот ги назначува секрета-

рот на Советот, на барање од член на Советот. 
Работниците во кабинетот работат непосредно 

според упатствата од членот на Советот. 

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 26 
Општиот акт на работната заедница на Секре-

таријатот ќе се донесе во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој деловник. 

Член 27 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
СФ бр. 3 

1 јули 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

432. 
Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 

2 и членот 35 од Законот за формирањето и оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВАЈТЕ ЦЕНИ 

СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 
Член 1 

Непосредната контрола на цените во производ-
ството престанува да важи за следните индустри-
ски производи: 

1) јаглен (камен, мрк, лигнит); 
2) масла и масти за подмачкување и ладење 

(вретенско, лежишно, турбинско, компресорско, за 
диференцијали и менувачи и до.), освен за мотор-
ното масло и маслата за авионски мотори; 

3) регенериран^! моторни масла; 
4) парафин; 
5) вазелин, вазелинско масло (технички); 
6) неметални минерали: суров магнезит, фелд-

спат, барит. доломит, калцит, корунд, каолин, пуцо-
ланска земја — вулкански туфови, бентонити; 

7) керамика за градежништвото; 

8) санитарна керамика; 
9) керамика за домаќинство; 
10) електроцорцелан; 

-П) шупливо стакло (ампули и фиоли, амбала-
жно и друго); 

12) стаклена волна и вага, плочи од стаклена 
волна; 

13) оптичко стакло, стакло за корекција на ви-
дот и рамки за очила; 

14) одливки, отковки и отпресоци; 
15) материјал за прицврстување и споЈување 

(вијци и матици, тирфони, заковки, електроди и сл.); 
16) метален мебел; 
17) оков и прибор за градежна столарија и ме-

бел; 
18) печки и шпорети (на црвсти горива, елек-

трични, гасни и др.); 
19) оптички и мерни инструменти, справи, алат 

и приб.ор (дурбини, микроскопи, теодолити. фотоа-
парати, шублери, мерни ленти и др.); 

20) музички инструменти; 
21) правосмукалки; 
22) машини за перење долништа; 
23) радио и телевизиски приемници; 
24) сијалици и флуоресцентни цевки; 
25) фенол, бензол, толуол, креозотно масло. ан-

траценско центрифугирано масло, смола за електро-
ди; 

26) фурфурол; 
27) минерални бои; 
28) органски бои и органски пигменти^ ( k 
2.9) емајли, премачкувачи и бои врз (Јаза на 

злато; 
30) китови; 
31) етерични масла; 

Ј 32) дрвен мебел; 
33) екстракти за штавење (танини); 
34) оцетна киселина за јадење; 
35) моливи; 
36) обични танки хартии: тоалетни сервиетни, 

клобучни; 
37) каделно и јутено предиво, ткаенини и кон-

фекција; 
^ 38) чорапи; 

39) рибарски мрежи; 
у 40) конфекција на долништа и облеки и тешка 

Јгонфекција; 
41) вата, од сите видови; 
42) пенеста гума; 
43) ^умирана жима; 
44) гумени нишки; 
45) лепила врз база на каучук; 
46) скробови и скробни преработки (пченкарен, 

компиров, пченичен и оризов скроб, скробов шеќер, 
скробов сируп, декстрини, гл.утени, - кристална гли-
коза и др.); 

47) квасец пекарски; 
48) оцет алкохолен; 
49) масни киселини; 
60) тетратки (училишни и др.); 
51) огревно дрво; 
52) танинско дрво; 
53 дрво за сува дестилација. 
За индустриските производи од ставот 1 на овој 

член производителските стопански организации мо-
жат, според условите на пазарот, самостојно да ги 
формираат продавните цени. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат одредбите од чл. 2. 3 4 
и 5 на Уредбата за начинот за формирање на 
цените и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на, СФРЈ", бр. 33/65, ,36/65, 40^65, 
50/65, 11/66 и 22/66) и на прописите донесени врз 
основа на таа уредба, доколку се во спротивност со 
одредбите од оваа уредба. 
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Член а 
Оваа уредба влегува во сила на редниот дев од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Р. п. бр. 70 

6 јули 1967 содава 
Белград 

Претседател, 
Мика Година с. р. 

433 

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 
организацијата м работата на Сојузниот извршен 
совет (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 19/66 и 21/67) 
к ш в о г К точка 4 од Основниот заков за сред-
ствата за работа ва органите ка управата С л у ж -
бен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/6?ј, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Е А 
З А И З М Е Н И Н А У Г О Д Н А Т А З А О С Ш Ж А Д В С Е Р -
ВИС ЗА О Д Р Ж У В А А НА Ш Ш П Ш 9 1 Е ОБ-

ЈЕКТ!I 
Член I 

Во Уредбата за основање Сервис за одржување 
на помошните објекти („Службен т е г на СФРЈ ', 
бр. 9/66) називот на уредбата се менува и кваси: 
„Уредба за основање Сервис за одржување на об-
јектите за потребите за репрезентација на сојуз-
ните органи". 

Член 2 
Во членот 1 зборовите: ,домашните објекти" се 

заменуваат со зборовите: „објектите за потребите 
за репрезентација на сојузните органи". 

Член 3 
Во членот 3 став 2 зборовите: ,,Секретарот' за 

сојузен буџет и општи работи" се заменуваат со 
зборовите: ,,Секретарот на Сојузниот извршев со-
вет". 

Член 4 
Во членот 5 став 4 зборовите: „секретарот за 

сојузен буџет и општи работи'4 се заменуваат со 
зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен со-
вет". 

Член 5 
Во членот 6 зборовите: „секретарот за сојузен 

буџет и општи работи" се заменуваат со зборовите: 
„секретарот на Сојузниот извршен совет". 

Член 6 
Во членот 7 став 1 зборовите: „секретарот за 

сојузен буџет и општи работи" се заменуваат со 
зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен со-
вет". 

Член 7 
Во членот 8 став 2 зборовите: „секретарот за 

сојузен буџет и општи работи" се заменуваат со 
зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен совет". 

Член а 
Во членот 9 зборовите: Секретаријатот за со-

јузен буџет и општи работи44 се заменуваат со збо-
ровите: „секретарот на Сојузниот извршев совет". 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 68 

28 јуни 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател. 

Мика H l i i r i M , с. р. 

434. 
Врз основа на членот 38 став 1 ед Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ 
НА ГОЛЕМО К НА МАЛО ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА 
КОН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ САМОСТОЈНО П1 ФОРМИРААТ 

ЦЕНИТЕ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

Член 1 
Стопанските организации можат во вршетеиг 

на точам и на мало самостојно да ш формираат 
предавниче цени според условите на пазарот за 
индустриските производи за кои врз основа на 
сојузни прописи производителските, стопански ор-
ганизации самостојно ти формираат продававте 
цени според условите на пазарот. 

Стопанските организации можат во прометот на 
големо и на мало самостојно да ги формираат пра-
данките цени според условите на пазарот и за зем- ' 
јоделските производи, ако со сојузните шаоли си за 
тие производи ве се определени цени во прометот на 
голема и на мало ман мачни зѓ формирал.е на тие 
цени, 

Одредбите од ех, 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на основните прехранбени, индустриски п 
земјоделски производи во прометот на мало, ако 
општинското собрание за тие производи ги пропи-
шало продадените цени на мало идо начинот на 
формирањето на тие цени. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба гфестанувааг да важат: одредбата: на членот 10 
став 1 од Уредбата за начинот за формирање на 
цените и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 
ШШ, 1 Ш и 22/641 доколку се однесува на опреде-
лувањето на малопродавните цени за јаглен и ог-
ревно дрво, одредбата на точката 3 став 2 од На-
редбата за маржите во прометот на стоки на големо 
и мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/6% 46/65, 
51/65 и 9/бф, како и другите одредби од таа наредба 
доколку се во спротивност со одредбите од оваа 
уредба. 

Ч л е н а 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 72 

в јули 1967 година 
Белград 

Ојузеж извршен севет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

435. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
НИТЕ ЦБНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ 

ОД ЖИТО 

1. Во Одлуката за продажните цени на житото 
и на производите од жито („Службен лист на 
СФРЈ",, бр. 133/65 и 7/67) во точката 1 став 1 под 
I се додава нова одредба под г)с која гласи: -

„г) пченично брашно тип 800 - - — - 1,24% 
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Во одредбата под 2 се додава нова одредба под 
г, која гласи: 

,,г) пченично брашно тип 800 - - — 1,36". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 71 
6 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р 

436. 

Врз основа" на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен 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), точката 1 од Одлуката за по-
стапката за ^утврдување и распределба на стоковни-
те контингенти односно девизните контингенти за 
увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66) 
и точката 7 од Одлуката за утврдување и распре-
делба на стоковните и девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊА И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И 
ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТО-

КИ ВО 1967 ГОДИНА 

1. Во-Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и ,девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1067 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/66 и 26/67) во точката 2 под А. Репродукционен 
материјал, на крајот се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„321-80-13 Кокс леарски 27.04/1в 6.000 т". 

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

Р. п. бр. 74 
6 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

437. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 
ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 29/66) и членот 37 став 2 
од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66, 45/66, 13/67 и 17/67), во секторот 0 - Произ-
води за храна, во редните бр. 125, 126, 127. 128, 129, 
131 и 132 во колоната 6, буквите на кратенката: 
,^ГДК" се заменуваат со букви на кратенката: „РК". 

Во секторот 1 — Пијачки и тутун, во редните 
бр. 8, 9, 10 И, 12 13, 15. 16. 17, 18, 19, 20 и 38, во 
колоната 6, буквите на кратенката: „ГДК" се заме-
нуваат со букви на кратенката: „Д". 

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

Р. п. бр. 75 
6 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Претседател, 
М и к а ШПИЉАК , с . р . 

438. 

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 СФРЈ41, бр. 14/65 и 28/66), во врска со членот 20 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

/ 

О Д Л У К А 

ЗА ОБВРСКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА 

1. Следните производи за храна, од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз 
и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 13/67 и П'67), можат да се увезуваат во назначениот пе-
риод само врз основа на дозвола за увоз, и тоа: 

Ре
д,

 
бр

. 

Шифра од Но-
менклатурата 

ССТ 
Наименување 

тар. број од Ца-
ринската 
тарифа 

Период во кој се врши увоз са-
мо врз основа на дозвола 

1 2 3 4 5 

233 051-40-11 Јаболка за на маса 08.06/1 1 септември до 28 февруари 
234 051-40-12 Ј аболка 

ботка 
за индустриска п р е с -

08.06/1 1 и ДО „ 
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1 2 3 4 5 

246 051-92-10 Круши, свежи 08.06/2 1 септември до 28 февруари 

248 051-93-10 Сливи, свежи 08.07/1 1 до 10 декември 

249 051-93-20 Цреши, свежи 08.07/2 25 мај до 30 јуни 

250 051-93-30 Кајсии, свежи 08.07/4 15 јуни до 30 јули 

251 051-93-40 Праски, свежи 08 07/5 1 јули до 20 септември 
235 051-50-10 Грозје свежо, , 08.04/1 1 август до 15 октомври 
354 054-40-10 Домати, свежи 07.01/2 1 јуни ДО 30 „ 
358 054-50-30 Пиперка, свежа 07.01/3 д 1 јуни до 30 септември 
360 054-50-50 Зелка и кељ, свежи 07.01/Зд 1 октомври до 31 декември 
357 054-50-20 Кромид 07.01/Зв 1 септември до 31 јануари 
133 025-00-10 Јајца свежи (во лушћа), кокош-

кини 04.05/1а, в 15 јануари до 1 јули 
134 025-00-20 Јајца (во лушпа), кокошкини 

конзервирани 04.f)5'l б 15 „ де 1 и 
138 025-00-60 Јајца без лушпа за индустриски 

04.f)5'l б 

- цели 04.05/2В 15 февруари до 1 „ 
120 022-30-10 Млеко, свежо 04.01/1 15 март до 31 август 

23 001-30-10 Свињи месест 01.03/2а 15 до 31 декември 
24 001-30-20 Свињи масни 01.03/26 15 септември де 31 
26 001-30-30 Свињи за бекон 01.03/2В 15 до 31 

56 011-20-21 Месо јагнешко, свежо и ладено 02.01/2а 1 јануари до 15 мај 

57 011-20-22 Месо јагнешко, смрзнато 02.01/2а 1 до 15 „ 

58 011-20-30 Јагниња заклани, во кожа 02.01/2а 1 до А 
60 011-30-11 Месо ,свинско со масни делови, 

свежо и ладено 02.ОД/За, б 15 септември до 31 декември 
61 011-30-12 Месо свинско со масни делови, 

смрзнато 02.01/36, а 15 До 31 п 

62 011-30-21 Месо свинско без масни делови, 
свежо и ладено 02.01/Зв 15 w ДО 31 и ^ 

63 011-30-20 Месо свинско без масни делови, -

смрзнато (свинско каре од грб) 02.01/Зв 15 до 31 п 

64 011-30-31 Месо од месести свињи, свежо 
и ладено 02.01/36, в 15 до 31 „ 

65 011-30-32 Месо од месести свињи, смрз- -

нато 02.01/36, П 15 до 31 „ 

66 
67 

011-40-10 
011-40-20 

Кокошки, заклани 
Пилине, заклани 

02.02/1 
02.02/2 

15 август 
15 

до 1 ноември 
До 1 „ 

2. Дозволите за увоз на производи од точката 
1 на оваа одлука се издаваат во согласност со од-
редбите од точ. 1, 2 и 4 на Одлуката за издавање 
дозволи за извоз и увоз на стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 37/66). 

Дозволи за увоз на производи од точката 1 на 
оваа одлука можат да се издаваат ако, врз основа 
на билансот на производството и потрошувачката, 
се оцени дека домашниот пазар нема да биде во 
доволна мера снабден со односните производи од-
носно ако на домашниот пазар дошло до неоправ-
дано зголемување на цените на односните произ-
води. 

По исклучок од ставот 2 на оваа точка, дозво-
ла з-а увоз на производи може да се издаде ако се 
укажат поволни услови за нивната набавка, со тоа 
што тие производи да не можат во земјата да се 

пуштат во промет во периодот од точката 1 на оваа 
одлука. 

3. Одредбите од оваа одлука не се применуваат 
на работите на увоз на односните производи што 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
се склучени и во пропишаниот' рок А се пријавени 
на банка. t 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4. 

Р. п. бр. 73 
6 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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439. 
Врз основа на членот 37 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/06), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А , 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
ЛАГАЊЕТО СО ДЕВИЗИ ВО ТЕКОТ НА ИЗВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УТВРДУВАЊЕТО 

НА ДОБИВКАТА 

1. Во Одлуката за располагањето со девизи во 
текот на изведувањето на инвестициони работи во 
странство и за пресметувањето на трошоците на 
работењето и утврдувањето на добивката („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 45/66), по точката 7 се до-
дава нова точка 7а, која гласи: 

„7а. По исклучок од одредбите на оваа одлука, 
стопанската организација која во странство врши 
инвестициони работи во вид на истражувачки гео-
лошки, рударски, хидрогехнички и слични работи 
во свое име и за своја сметка, може за потребите 
на својот погон што ги изведува тие работи да 
праќа стоки, да врши услуги, да плаќа стоки или 
услуги, или да врши други плаќања без да ја вне-
сува во земјата нивната девизна противвредност. 
Овие издатоци, како и соодветната амортизација 
на основните средства отстапени на погонот или 
купени во земјата или во странство за тие работи, 
стопанската организација е должна посебно да ги 
искажува во своето книговодство. 

Ако по окончување на работите од ставот 1 на 
оваа точка стопанската организација пристапи кон 
експлоатација на пронајдено природно богатство, 
средствата што ги вложила во истражувачки рабо-
ти ќе се сметаат, според прописите на нашата зем-
ја, како нејзин eisor mo девизи во работењето на 
странското претпријатие што ќе врши експлоата-
ција. Во случај на отстапување правото на експло-
атација на друго претпријатие, стопанската орга-
низација е должна на тој начин остварените деви-
зи да ги внесе во Југославија и да ги пресмета во 
смисла на точ. 3 и 5 од оваа одлука." 

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

Р. п. бр. 4Ш 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

440. 
Врз основа на членот 53 од Законот за патните 

исправи на југословенските државјани („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65, 21/66, 1/67 и 19/67), со-
јузниот секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИ-

ЗИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обрасците на 

пасошот, заедничкиот пасош, патниот лист, визата 
и барањето за издавање патни исправи и визи на 
југословенски државјани. 

Член 2 
Пасошот е во големина 10 X 14,5 cm и содржи 

64 нумерирани страници. 
Заедничкиот пасош е во големина 10 X 14 5 cm 

и содржи 20 нумерирани страници. 
Патниот лист е во голехмина 10 X 14,5 cm и со-

држи 8 нумерирани страни. 

Член 3 
Штембилот со кој се отпечатува визата на пат-

ната исправа е во големина 6 X 7 cm. 

Чл.ен 4 
Обрасците на барањата за издавање патна ис-

права и виза се изработени од картон во големина 
15 X 21 cm. N 

Член 5 
Обрасците на пасошот, заедничкиот пасош, пат-

ниот лист и визата се печатат на следниот начин: 
1) текстот: „СФР Југославија" на насловната 

страна (корица), образецот на пасошот и заеднич-
киот пасош — со латиница и кирилица; 

2) текстот: „Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија" на првата страница од обра-
зецот на пасошот и заедничкиот пасош — на сите 
јазици и писма на народите на Југославија и на 
француски јазик; 

3) останатиот текст на образецот на пасошот и 
заедничкиот пасош, како и текстот на визата — на 
јазикот и писмото на народот на Југославија што 
се употребуваат во републиката во која е седиштето 
на органот што го издава пасошот и на француски 
јазик, ако републиката во која хако писмо се у-
потресува кирилица со свој пропис не определи овој 
текст да се печати само со латиница; 

4) текстот да образецот на патниот лист — на 
еден од јазиците на народите на Југославија - со 
латиница и на француски јазик. 

Член В 
Обрасците на барањата за издавање патна ис-

крава и виза се печатат на јазикот и писмото на 
народот на Југославија што се употребуваат во 
републиката во која е седиштето на органот што ги 
издава овие исправи. 

Член 7 
Пасошот, заедничкиот пасош, патниот лист ви-

зата и барањата за издавање патна исправа и виза 
се изработуваат според обрасците бр. i до 6, што се 
иагаечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Член 8 
Со денот ш влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за воде-
њето на евиденција и за известувањето за издаде-
ните патни исправи и амзи, како и за обрасците ма 
патните исправи и на барањата за издавање патни 
исправи и визи („Службен лист на СФРЈ", бр. 37Ф5). 

Член 9 
Свиј правилник влегува во сила осмиот ден од 

ценет на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 27-16/8 
24 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Радован Стијачи^ с. р. 
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Образец бр. 1 
ОБРАЗЕЦ НА ПАСОШ 

(Насловна страна) 

(Грб) 

СФР ЈУ П м Л А ВИЈ А 
(со латиница и кирилица) 

(Страна 1) 

(Грб) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(на сите јазици на народите на Југославија 
и на француски) 

П А С О Ш 
(и француски) 

Презиме и име на носителот 
(и француски) 

Ознака на серијата и сериски број на па-
сошот (и француски) 

(Страна 2) 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
(и француски) 

Ден, месец и година на раѓањето 
(и француски) 

Место и општина на раѓањето 
(и француски) 

Живеалиште и адреса 
(и француски) 

(Страна 4) 

i s i i 
о U-

О 3 

5 3 

Ф 
U 5 

д 2 

^ Ѕ Л М 

А 

г в 
ѕ ѕ 

3 3 
3 n 

2 в 

(Страна 3) 

Фотографија на носителот 
големина 4,5 X 6 cm 

Своерачен потпис 
(и француски) 

(Страва 5) 

-4 
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(Одава 6) 

Пасош издаден од 
(и француски) 

Ден месец' 
(и француски) 

Важи до 
(и француски) 

година 

година 

Потоне на службеното лице 
(и француски) 

(М. П.) 
(Место за такса) 

(Страни 7—11) 

Пасошот продолжен од 
(и француски) 

Ден 
(и француски) 

месец 

Бажи до 
(и француски) 

19 година 

година 

Потпис на службеното лице 
(и француски) 

(М. П.) 

(Место за такса) 

(Страни 12—62) (Страни 63—64) 

В е л е ш к а : 

( В И З И ) 

1. Југословенски државјанин може да има само 
еден пасош од ист в јод. 

2. Лице што патува во земјите за кои е потребна 
виза должно е да прибави виза. 

3. Забрането е давање своја патна исправа на друг 
на послуга или послужување со туѓа патна 
исправа како своја, 

4. Исчезнувањето или загубувањето на патна ис-
права во Југославија нејзиниот имател е должен 
веднаш да му го пријави на оргаиѕот што ја издал 
патната исправа или на органот на внатрешните 
работи на општината на чија територија е жи-
веалиштето на тоа лице. 

5. Тој што ќе најде туѓа патн,а исправа должен е 
веднаш да му ја предаде на лицето на чие име 
гласи таа или на станицата на милицијата или 
најблискиот општински орган на управата над-
лежен за издавање на патни исправи и визи. , 

(Внатрешна страна на задната корица) 

6. Лице Што ја има исчезнато или загубено пат-
ната исправа во странство Должна е' веднаш' да 
му го пријави тоа на најблиското дипломатско 
или конзуларно претставништво на Југославија, 
а по враќање во Југославија — на органот што 
ја издал патната исправа или на надлежниот ор-
ган на управата на општината на чија територија 
е неговото живеалиште. 

7. Лице што отстапувало во странство на постојан 
престој должно е за своето доаѓање во странство 
да го извести најблиското дипломатско или кон-
зуларно претставништво на Југославија, во рок 
од 3 месеци по доаѓањето во местото на посто-
јаниот престој. 

8. Лице што привремено престојува во странство 
е должно да се врати во Југославија во рокот 
на важењето на патнава исправа односно виза. 
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Образец бр. 2 
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ 

(Насловна страна) 

(Грб) 

СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
-(со латиница и кирилица) 

(Страна 2) 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА НОСИТЕЛОТ НА 
ЗАЕДНИЧКИОТ ПАСОШ 

(и француски) 

Ден, месец и година на раѓањето 
(и француски) 

Место и општина на раѓањето 
(и француски) 

Живеалиште и адреса 
(и француски) 

Страна (4) 

Заеднички пасош издаден од 
(и француски) 

ден -
(и француски) 

месец година 

Важи до 
(и француски) 

19- година 

Потпис на службеното лице, 
(и француски) 

(М. П.) 
(Место за такса) 

(Страни 12—19) 

( В И З И ) 

(Страна 1) 

(Грб) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(на сите јазици на народите на Југославија 
и на француски) 

ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ 
(и француски) 

Презиме и име на носителот 
(и француски) 

Ознака за серија и сериски број на заед-
ничкиот пасош (и француски) 

(Страна 3) 

Фотографија на носителот 
на заедничкиот пасош 

големина 4,5 X 6 сш 

Своерачен потпис 
(и француски) 

(Страни 5—11) 

' со 
г̂  еп , ^t 

(Страна 20) 

Б е л е ш к а : 
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Образец бр. 3 
ОБРАЗЕЦ НА ПАТЕН ЛИСТ 

(Грб) 
(Насловна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
(и француски) 

П А Т Е Н Л И С Т 
(и француски) 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
(и француски) 

(Страна 1) 

Презиме и име - . 
(и француски) 

Ден, месец и година на раѓањето 
(и француски) 

Место и општина на раѓањето 
(и француски) 

Фотографија на носителот 
големина 4,5 X в cm 

(и француски) 

(Страна 2) (Страна 3) 

О и 

8 
У 
% 
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I о Св Ef 
се 
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ѕ ѕ 

ѕ а, 

И 

(Страна 4) (Страни 5—7) 

Овој патен лист. се користи исклучиво за враќање 
во Југославија, 
(и француски) 
Важи до 
(и француски) 
Издаден на денот 
(и француски) 
Број 
(и француски) 

19- година 

Потпис на службеното лице, 
(и француски) 
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Bp.  
(и француски) 
Важи до 
(и француски) 
За 
(и француски) 
За 
(и француски) 
во 

Образец бр. 4 

ОБРАЗЕЦ НА ВИЗА 

В И З А — (и француски) 

година 

- патуваше-а 
(и француски) 

лица 
(и француски) 

(и француски) 
Издадена во -
(и француски) 
На 
(и француски) 

година 

(М. П.) 
Потпис на службеното лице, 

(и француски) 

Образец бр. Ѕ 
(во бела бојо, 200 g) 

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА 

Образецот да се пополнува читливо. За точноста 
на податоците одговара подносителот не барањето. 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ ДО КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА 
БАРАЊЕТО 

П р и м е н о 

Број Вредност Такса Прилог 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА 

1. Презиме и име 

2. Ден, месец и година на раѓањето 

3. Место, општина и република на раѓањето (лице 
родено во странство ја запишува и државата) 

4. Живеалиште и адреса (од кога престојува во 
живеалиштето — месец и година) и број на 
личната карта 

\ 

5. Занимање , 
в. Назцв на органот, работната или друга органи-
f зација, односно на воената пошта кај која работи 
7. Држава во која патува односно се уселува ли-

цето 

8. Дали има патна исправа (број, кога и од кого 
е издадена) 

9. Податоци за членовите на потесното семејство, што се внесуваат во патната исправа: 

Презиме и име Роднинство Ден, месец и година таа раѓањето 

(Место за такса) Потпис на подносителот на 
барањето, 
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10. Пополнува службеното лице што ја издало патната исправа и виза: 

Назив на патната исправа Виза 
Број на патната исправа Број на визата 

Датум на издавањето Датум на издавањето 
Такса Такса 

Потпис на службеното лице што 
Датум кога е решено барањето го решило барањето 

Потпис на службеното лице што Датум на врачувањето Потпис на примателот на 
ја врачило патната исправа, патната исправа, 

Образец бр. в 

(во бела боја, 200 g) 

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА Р1 ВИЗА 

Образецот да се пополнува читливо. 
За точноста на податоците одговара подносителот 

на барањето. 

ДО ДИПЛОМАТСКОТО - КОНЗУЛАРНОТО ПРЕТ 
СТАВНИШТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

П р и м е н о 

Број Вредност Такса Прилог 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА 

1. Презиме и име 
2. Ден, месец и година на раѓањето 

3. Место, општина и република на раѓањето (лице 
родено во странство ја запишува и државата) 

4. Живеалиште и адреса (лице со постојан пре-
стој во странство ја запишува и државата) 

5. Дали има странско државјанство 
6. Занимање 

7. Кога и зошто дошол во странство 

8. Дали има патна исправа или некоја друга ју-
гословенска поправа за утврдување на иден-
титетот (да се наведе бројот и видот на испра-
вата, кога и од кого е издадена) 

9. Дали ја регулирал воената обврска 
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10. Податоци за членовите на потесното семејство што се внесуваат во личниот пасош и патниот Лист: 

Презиме и име Ден, месец и година на раѓањето 
и место на раѓањето Роднинство Сегашно место на 

престојот 

(Место за такса) Потпис на подносителот на 
барањето, 

П. Пополнува службеното лице што ја издало патната поправа или виза: 

Назив на патната исправа Виза 
Број на патната исправа 1 Број на визата 
Датум на издавањето Датум на издавањето 
Такса Такса 

Датум кога е решено барањето Потпис не службеното лице што 
го решило барањето 

Потпис на службеното лице што 
ја врачило патната исправа, 

Датум на врачувањето Потпис на примателот на 
патната исправа, 

441 

Врз основа на членот 82 од Законот за движе-
њето и престојот на странци во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 13/66 и 17/67), сојузниот се-
кретар за внатрешни рабати пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ П ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСПРА-
ВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ТИЕ ИС-

ПРАВИ 

^ Член 1 
Во Правилникот за постапката за издавање 

исправи за движење и престој на странци во Ју-
гославија и за обрасците на тие исправи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/65 и 30/66) во членот 1 
точка 2 зборовите' „приЈава-одјава" се заменуваат 
со зборот: „пријава-. 

Член 2 
Во членот 4 став 2 зборовите: „кој привремено 

престојува во Југославија44 се бришат. 

Член 3 
7 став 1 по зборот: ,,државјанство'4 Во членот 

се става запирка и се додаваат зборовите: 
на патен лист за странец,". 

„како и 

Член 4 
Во членот 11 ставот 1 се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„На фотографиите во патните исправи од чле-

нот 7 став 1 на ово^правилник се втиснува сув жиг/4 

Член 5 
,Членот 13 се брише, 

Член 6 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Туристичка пропусница се издава на усно ба-

рање на странец. 
Туристичката пропусница се издава на образе-

цот бр. 5." 
Член 7 

Во членот 17 став 2 зборот: „тридневен14 се за-
менува со зборот: „седумдвешж". 

Член 8 
Во членот 18 став 1 зборовите: „став 1" се бри-

шат. 
Ставот 2 се брише. 
Во ставот 3, кој станува став 2, точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „из-
работени на бела тенка фото-хартија, и без ре-
туширањеЛ 

По новиот став 2 се додаваат дво нови става, кои 
гласат: 

„Овластеното службено лице на органот надле-
жен за издавање лична карта за странец може 
да побара заради утврдување на идентитетот, стра-
нецот да ја стави на увид својата патна исправа, 
или извод од матичната книга на родените, или 
поранешната лична карта, или други докази. 

Личната карта за странец се издава на обра-
зецот бр. 6." 

Член 9 
Членот 19 се менува и гласи: 
%3а издадените лични карти за странец над-

лежниот орган на управата води евиденција во вид 
на картотека. 

Картотеката се води врз основа на картонот 
кој се пополнува за секоја издадена лична карта 
за странец и содржи: реден број; име и презиме 
на подносителот на барањето; ден. месец, година 
и место на раѓањево; државјанство; во кое свој-
ство престојува; место предвидено за фотографија 
и отпечаток од прст; серија и сериски број на лич-
ната карта за странец; датум на издавањето; рок 
на важењето; потпис на овластеното службено ли-
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це и потпис на лицето на кое му е издадена лична 
карта, и рубрика: „Забелешка". 

Редниот број од картонот се запишува во лич-
ната карта за странец." 

Член 10 
Во членот 24 став 2 зборовите: „односно до се- , 

диштето на републичкиот орган на внатрешните 
работи, како" се бришат. 

Член 11 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Странец што си ја загубил или на кој му ис-

чезнала патната исправа во Југославија, ако зем-
јата чиј државјанин е тој нема дипломатско или 
конзуларно претставништво во Југославија ниту 
нејзините интереси ги застапува друго странско 
претставништво, должен е при пријавувањето на 
губењето односно исчезнувањето ца патната испра-
ва да поднесе барање за издавање патен лист за 
странец и виза." 

Член 12 
Во членот 27 ставот 2 се менува и гласи: 
„Пронајдена странска патна исправа што не 

можела да му се врачи на странецот се доставува 
преку републичкиот орган за внатрешни работи до 
протоколот на републичкиот извршен совет ако 
на нејзината територија постои конзуларно прет-
ставништво на земјата чиј државјанин е тој. или 
до Државниот секретаријат за надворешни работи." 

По ставот 2 се додава нов став 3. кој гласи: 
„Пронајдена исправа што на странец му ја из-

дал надлежниот југословенски државен орган која 
не можела да му се врачи на странецот, му се до-
ставува на органот што ја издал исправата." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 13 
Во членот 28 ставот 1 се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Дипломатското или конзуларното претставни-

штво на Југославија во странство на кое странец 
му го пријавил губењето или исчезнувањето на 
својата патна исправа издадена од надлежниот ју-
гословенски орган, го известува за тоа општинскиот 
орган на управата што ја издал патната исправа." 

Во ставот 3 зборовите: „Органот на внатрешни-
те работи од ставот 1 на овој член" се заменуваат 
,со зборовите: „надлежниот општински орган на у-
правата". 

Ставот 4 се брише. ^ 

Член 14 
Во членот 30 став I зборовите: „републички ор-

ган на внатрешните работи" се заменуваат со збо-
ровите: „општински орган на управата надлежен 
за издавање патни исправи и визи". 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 15 
Во членот 31 став 1 зборовите: „која се" се за-

менуваат со зборовите: „или на посебен картон и 
се". 

Член 16 
Во членот 34 зборовите: „и во неговата патна 

исправа да се внесе" се бришат. 

Член 17 
Во членот 36 став 1 на крајот на точката 3 

точката се заменува со то^ка и запирка и по тоа 
се додава нова точка 4, која гласи: 

„4) од членот 10 став 2 на Законот.". 
Ставот 2 се брише. 

Член 18 
Во членот 37 став 1 точка 2 зборот: „издава-

њето" се заменува со зборот: „доставувањето". 

Член 19 
Во членот 38 став 1 на крајот на точката 6 точ-

ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 7. која гласи: 

„7) кој во Југославија загубил или на друг на-
чин останал без странска патна исправа — со рок 
на важење до 3 месеци.". 

Член 20 
Членот 39 се брише. 

Член 21 
Во членот 43 став 1 точка 2 зборовите: „по-

веренството за контрола на патничкиот сообраќај 
преку државната граница му ја издало" се заме-
нуваат со зборовите: „органот на внатрешните ра-
боти во републиката надлежен за контрола на пре-
минувањето на државната граница му ја издал", 
а зборовите: „тоа поверенство" — со зборовите: 
„тој орган". 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) излезните визи што надлежниот општински 

орган на управата ќе му ги издаде на странец кој 
во Југославија загубил или на друг начин останал 
без странска патна исправа (член 20 од Законот 
и член 38 од овој правилник)." 

Член 22 
Во членот 44 ставот 2 се брише. 

Член 23 
Во членот 40 став I зборот: „веднаш" се заме-

нува со зборовите: „во рок од 7 дена". 

Член 24 
Во, членот 52 ставот 2 се брише. 

Член 25 
Во членот 60 зборовите: „републичкиот и оп-

штинскиот орган на внатрешните работи" се заме-
нуваат со зборовите: „републичкиот орган на вна-
трешните работи и надлежниот општински орган 
на управата". ч 

Член 26 
Називот на главата VII се менува и гласи: „VII. 

Пријавување на престојувалиштето и пријавување 
и одјавување на живеалиштето". 

Член 27 
Членот 68 се менува и гласи: 
„Престојувалиштето и промената на адресата 

на станот во престојувалиштето му се пријавуваат 
на надлежниот општински орган на управата. 
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Ако странец престојува во место во ftoe не е се-
диштето на надлежниот општински орган на упра-
вата, престојувалиштето и промената на адресата 
на станот мбжат да се пријават и преку станицата 
на милицијата или туристичката организација." 

Член 28 
Во членот 70 ставот 1 се менува и гласи: 
„Пријавување на престојувалиштето и живеа-

лиштето односно одјавување на живеалиштето, ка-
ко и пријавување на промената на адресата на 
станот во престојувалиштето и живеалиштето, се 
врши на образецот бр. 10." 

Член 29 
Во членот 71 став 1 по зборот: „потврда за" се 

додаваат зборовите: „привремено задржување или". 

Член 30 
Во членот 72 став 1 зборовите: „пријава-одја-

ва" се заменуваат со зборовите: „на пријава". 
По ставот 2 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Поединец што дава услуги на сместување или 

приватен станодавец може пријавување на пре-
стојувалиштето на странец да изврши и преку ту-
ристичката организација, 

Лицата што вршат пријавување на странци 
должни се образецот на пријава на престојували-
штето' уредно и читливо да го пополнат "и најитно 
да му го достават на надлежниот општински орган 
на управата." 

Член 31 
Чл. 75 и 76 се бришат. 

Член 32 
Во членот 77 по ставот 3 се додава нов став 

4, кој гласи: 
„Потврдата за пријава односно одјава на пре-

стојувалиштето се издава на образецот бр. И.44 

Член 33 
. Чл. 90. 91 и 92 се . бришат. 

Член 34 
Членот 03 се менува и гласи: 
„Барањето да не се издаде виза односно при-

времено да се задржи или одземе патна исправа 
на странец против кој се води кривична постапка 
или прекршочна постапка за потешки прекршоци 
(член 26 од Законот), му се поднесува на органот 
на управата на општината на чија територија пре-
стојува странецот. 

Барањето да не му се издаде на границата 
виза односно да му се задржи или одземе привре-
мено патната исправа на странец, се поднесува до 
органот на внатрешните работи во републиката 
надлежен за контрола на преминувањето на др-
жавната граница, ако странецот против кој се води 
кривична или прекршочна постапка за потешки 
прекршоци се наоѓа во бегство. 

Барањето од ставот 1 или 2 на овој член треба 
да содржи" точен назив на органот што го подне-
сува барањето, регистарски" број на барањето, по-
датоци за странецот, расположиви податоци за 
патната исправа и виза, причини поради кои се 
бара привремено задржување или одземање на 
патната исправа односно неиздавање виза, упат-

ство дали патната исправа треба како доказно 
средство да му се достави на органот што го под-
несува барањето или само да се задржи за да се 
обезбеди присуство на странецот во Југославија, 
рок до кој не треба да се издаде виза односно до 
кој треба да се задржи патната исправа, потпис на 
овластеното службено лице и печат на органот. Ако 
барањето не содржи некој од наведените податоци, 
органот на кој му е упатено барањето нема да го 
земе барањето во постапка '' 

Член 35 
Во членот 94 по зборот: „привремено" се до-

даваат зборовите: ,.задржување или". 

Член 36 
Во членот 95 по зборовите: „привремено ќе му 

се" се додаваат зборовите: „задржи или", а по 
зборовите: „за привремено" — зборовите: „задр-
жување или". t 

Член 37 
Во чл. 20. 25 и 27 став 4, членот 36 став 1, 

членот 38 ст. 1 и 2, членот 43 став 1 точка 3, чле-
нот 57 став 3, чл. 58 и 61 став 1, членот 64 став 1, 
чл. 65 и 71 став 2, членот 72 став 2. членот 73 став 
1. членот 74 ст. 1, 2 и 3, чл. 77 и 79 став 1, членот 
81 став 2, чл. 82, 83. 85, 86, 87 и 96 став 2, членот 
98 ст. 1 и 2, членот 99 став 2 и членот 100 зборо-
вите: „општинскиот орган на внатрешните работи" 
со различно членување се заменуваат со зборовите: 
„надлежниот општински орган на управата" со со-
одветно членување. 

Во членот 7 ст. 2 и 3, членот 17 став 2, членот 
21 став 1, членот 23 етав 1, членот 37 став 1 тон. 
3 и 4 и став 3, чл. 44% 53 и 57 став 2,, ч л е н о т ^ став 
1, членот 69 став 1, членот 96 став 1 и членот 97 
зборовите: „органот на внатрешните работи" со 
различно членување се заменуваат со зборовите: 
„надлежниот општински орган на управата" со со-
одветно членување. 

Во членот 4 став 1, чл. 16 и 17 став 1, членот 
35 став 2. чл. 40 и 41 став 3 зборовите: „поверен^ 
ството за контрола на патничкиот сообраќај преку 
државната граница" со различно членување се за-
менуваат со зборовите: „органот на внатрешните 
работи во републиката надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница" со соодвет-
но членување. 

Член 38 
Обрасците бр. 1. 2, 3, 5, 7 и 10, кои се менуваат, 

и новиот образец бр. 11 напечатени се кон овој 
правилник и се негов составен дел. 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

. Бр. 27-14/8 
27 јуни 1967 година 

' Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ. с. р. 
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Образец бр. 1 

(Страна 1) 
во . 

(Назив на органот) 

Б А Р А Њ Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА ЗА СТРАНЕЦ И ВИЗА ИЛИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗАЧ 

1. Презиме и име 

2. Ден, месец и година на раѓањето 

3. Место на живеење и адреев 
4. Државјанство 

Пол -
Место Држава 

Занимање 

Пополнува подносителот на барање за издавање виза: 

5. Молам да ми се издаде виза за едно — неограничен број патувања (непотребното да се прецрта) 

6. Имам патна исправа ^ - број 
(ВИД) 

7. Патната исправа важи до а е издадена од 
8. Виза барам заради во државата 

(да се наведе причината на патувањето) 

Пополнува подносителот на барање за издавање патна исправа: 

9. Молам да ми се издаде: патен лист за странец — патна исправа за бегалци — патна неправа за 
лица без државјанство (непотребното да се прецрта) 

10. Заради патување во за време 
11. Целта на патувањето 1 

12. Со истата патна исправа патуваат членовите на семејството: 

Презиме и име Родни нство Година на раѓањето 

Кон барањето прилага^: 
Во -

година 

Решено: 
На 

(Потпис на подносителот на барањето) 

(Страна 2) 

(Потпис на овластениот службеник) 

Потврдувам дека п,римил: патен лист за странец — патна ис,права за бегалци — патна исправа за лица 
без државјанство — решение - број 

Во 
година 

(Потпис на примателот) 
Текстот на образецот се печати на еден од јазиците на народите на Југославија и најмалку на еден од стран-

ски јазици, 
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Образец бр. 2 

(Страна 1) 

(Назив на органот) 

Б А Р А Њ Е 

З А И З Д А В А Њ Е О Д О Б Р Е Н И Е З А П Р И В Р Е М Е Н П Р Е С Т О Ј И Л И З А И З Д А В А Њ Е Л И Ч Н А К А Р Т А З А 
С Т Р А Н Е Ц К О Ј П Р И В Р Е М Е Н О П Р Е С Т О Ј У В А В О Ј У Г О С Л А В И Ј А 4 ) 

1. Презиме и име ' Пол 

2. Ден, месец, година на раѓањето Место Држава 

3. Државјанство - : Занимање 

4. Место на живеење и адреса во странство 

5. Престојувалиште и адреса во Југославија 

в. Вид на патната исправа број издадена од важи до 

7. Во Југославија одоб-рен привремен престој до 

8. Датум на доаѓањето во Југославија -

9. Во кое својство престојува во Југославија 1 

10. Кој обезбедува средства за издржување и во колкав месечен износ 

11. Молам да ми се издаде: одобрение за привремен престој - лична карта за странец (непотребното 
да се прецрта) -

12. Заради за време до : : 

(да се наведе причината) 

Кон барањето прилегам: 

Во 
година ' (Потпис на подносителот на барањето) 

(Страна 2) 

Решено: - -

На 19 година 
(Потпис на овластениот службеник) 

Потврдувам дека премин лична карта за странец, број 

Во . 
19 година (Потпис на примателот) 

Текстот на образецот се печати на еден од јазиците на народите на Југославија и најмалку на еден од странски 
Јазици. 
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(Образецов да се пополни со печатни букви) Образец бр. 3 
(Страна 1) 

4НазЈш на органот) П р и м е н о 
Број \ Такса 1 Прилог 

I i 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТОЈАНО НАСЕЛУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Презиме и име 
2. Пол 

3. Ден, месец и годиш на раѓањето 

4. Место и држава на раѓањето 
5. Државјанство 
в. Дали имал порано друго државјанство-и дали 

добил отпуст 

7. Завивање 
8. Последно место на живеење во странство, у-

лица и број, држава 
9. Сегашно место ма престој, улица и број, држава 

10. Брачна состојба 
11. Број на деца и година на раѓањето на секое 

дете 
12. Школска спрема 
13. Кои јазици зборува 
14. Сегашно заложување — во кое својство и кеј 

кого (назив и адреса) 
15. Место во кое сака да се насели постојано во 

Југославија, улица и број, општина, република 

(Страна 2) 
16. Поради што сака да се насели постојано во 

Југославија 
17. Како ќе си обезбеди стан и издржување во 

Југославија ' 
18. Има ли недвижен имот, каков и каде 
19. Адреса на поблиски роднини во Југославија 
20. Лично име, место и адреса на станот за оние 

лица во Југославија што него го познаваат и 
можат да ги потврдат наведените податоци 

Во Подносител на барањето, 
19 година  

ПРИЛОГ: 
1) Извод од матичната книга на родените, 
2) Извод од матичната книга на венчаните (за лица во брак), 
3) Уверение за здравствената состојба, 
4) Исправа за школската или стручната спрема, 
5) Исправа за обезбедени средства за издржување во Југославија 1 -

\ 
6) - 
7) - 1 

(Непотребното да се прецрта, а евентуално други прилози да се допишат) 

(Место за фотографија во големина 3 X 4 cm) (Место за такса за решение) 
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Образец бр. 

(Страна 1) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(Назив на органот што Ја издава протгусницата) 

Број на неговата за идентитет 

ТУРИСТИЧКА ПРОПУСНИЦА 
Број 

(М.П.) 
(Заверка на влегување 
во Југославија) 

(Стра,на 2) 

Пропусницата важи само со личната исправа 
за идентитет и дава право на престој во Ју-
гославија до седум дена. По користењето про-
пуеницата им се враќа на пограничните ор-
гани. Во случај на добивање виза пропусни-
цата му се предава на органот што ја издал 
визата. 

џ Текстот на образецот' се печати на еден од јазиците на 
народите на Југославија и најмалку на е^ен од стран-
ски тазици. 

Образец бр. 7 

ОБРАСЦИ НА ШТЕМБИЛИ ЗА ВИЗИ 
1. Образец на штембил за виза што органот на 

внатрешните работи во републиката надлежен за 
контрола на преминувањето на државната граница 
ја издава на лична патна исправа. 

(Формат 37 X 60 mm) 

Бр. 197 
ВИЗА за транзит (7 дена) 
влегување—излегување (90 
дена) 
од 19 година 
(М. П.) По овластување 

2. Образец на штембил за виза што дипломатско-
то или конзуларното претстваништов на Југославија 
во странство односно надлежниот општински орган 
ва управата ја издава на лична патна неправа. 

(Формат 37 X 60 mm) 

Бр, 156 
ВИЗА за едно-неограниче-
но влегување—излегување 
—влегување, транзит 
Важи од до 
- 19 година 
(М. П.) По овластување 

3. Образец на штембил за виза што органите 
надлежни за издавање визи ја издаваат на семеј-
на патна исправа на странец. 

(Формат 37 X 75 mm) 

Бр. 129 
ВИЗА за ед1но-'Неограни-
чено влегување—излегува-
ње—влегување, транзит во 
време од ; 
до 19 година 
со лица 
(М. П.) По овластување 

4. Образец на штембил за виза што се издава на 
заедничка патна исправа и списокот од членот 12 
на Законот. 

(Формат 37 X 75 mm) 

Бр. 117 ! 
ВИЗА за едно влегување— 
излегување-влегување 
транзит 
Важи од 
до 19—— 
год,ина за 
(Име и презиме на водачот на 

групата) 
со лица. 
ОД. П.) По овластување 

Образец бр. 10 
ПРИЈАВА НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО—ЖИВЕА-

ЛИШТЕТО НА СТРАНЕЦ 

Презиме и име 
Ден, месец и година на 
раѓањето 
Државјанство 
Вид и број на исправата 
Вид и број на визата и 
место на издавањето — 
број на туристичката 
пропусница 
Место и датум на пре-
минувањето на грани-
цата 
Престој одобрен до 1 
Место на пријавување-
то и адреса 
Датум на пријавата 
Забелешка 

(Потпис на подносителот на пријавата) 

Образец бр. II 

Презиме и име на странецот -
Место и адреса на станодавецот 

Место и датум на 
пријавувањето 
Претходно (пријаве-
ното живеалиште — 

(М. П.) -
(Потпис на о-
властеното слу-

жбено лице) 

Датум на одјавува-
њето 

Потпис на овластеното 
лице) 

/ 
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442. 
Врз основа на членот 126 од Основниот заков за 

безбедноста на сообраќајот на јавните патишта 
(„Службен лист на СФРЈ', бр. 14/65). сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат постапката 

за издавање, замена и продолжување на важењето 
на возачките дозволи; начинот за водење евиденција 
за издадените возачки дозволи и образецот на во-
зачката дозвола. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

па воените возачки дозволи. 

П. Издавање на возачка дозвола 

Член 3, 
Возачката дозвола, согласно со Основниот закон 

за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, 
ја издава органот на внатрешните работи на општи-
ната пред чии испитни органи кандидатот за возач 
положил испит и на чија територија возачот има 
живеалиште, а ако нема живеалиште — органот на 
внатрешните работи на општината на чија терито-
рија возачот има престојувалиште. 

Возачката дозвола се издава на образецот бр. 1 
- „Возачка дозвола". 

Образецот на возачката дозвола го печати работ, 
вата организација што ќе ја Овласти Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи и не смее да се 
пушта во слободна ѓфодажба. 

Член 4 
Возачката дозвола се издава на барање од 

странка. 
Во барањето за издавање возачка дозвола мораат 

да бидат наведени: презиме и име, ден, месец, година 
и место на раѓањето, државјанство, живеалиште од-
носно престојувалиште и адреса за подносителот на 
барањето, начинот на обучувањето (назив на орга-
нот или организацијата, односно презиме и име на 
возачот што го обучил подносителот), датум на по-
лагањето на возачкиот испит, категорија на моторни 
возила за која се бара дозвола, место и датум на 
поднесувањето на барањето и потпис на подноси-
телот. 

Член 5 
Кон барањето за и з д а в а в возачка дозвола се 

поднесува: ^ 
1) лекарско уверение, во оригинал, со кое се 

утврдува дека подносителот на барањето е телесно 
и душевно способен за управување моторно возило, 
кое не смее да биде постаро од шест месеци; 

2) уверение за положениот возачки испит за 
управување моторни возила од онаа категорија за 
која се бара возачка дозвола; 

3) две фотографии на подносителот на барањето 
во големина 3,5 X 4,5 cm. 

Во лекарското уверение мора да биде наведено 
презиме и име и потесната специјалност на сите 
лекари што го прегледале кандидатот за возач, како 
и мислење за условите под кои возачката дозвола, 
со оглед на здравствената состојба н^ кандидатот, 
може да се издаде. 

На фотографиите, подносителот на барањето 
мора да биде верно прикажан и снимен од лице без 

капа. Ако е со лекарски преглед установено дека на 
подносителот на барањето при управувањето на мо-
торно возило му се потребни очила, подносителот на 
барањето мора да биде снимен со очила. 

Член в 
По приемот на барањето за издавање возачка 

дозвола општинскиот орган на внатрешните работи 
утврдува дали подносителот на барањето ги испол-
нува условите потребни за добивање дозвола, па 
според резултатот на утврдувањето, ќе издаде во-
зачка дозвола или ќе донесе решение со кое се од-
бива барањето за издавање возачка дозвола. 

Член 7 
Означувањето на категоријата на возилото (А, В, 

Ц, Д и Е) за која важи возачката дозвола се врши со 
ставање тркалест печат на општинскиот орган на 
внатрешните работи што fa издава дозволата и со 
запишување на датумот на полагањето на возачкиот 
испит во секоја рубрика во која се наведени вози-
лата што може да ги управува возачот. 

При издавањето на возачка дозвола врз основа 
на воена возачка дозвола или за замена на возачка 
дозвола издадена во некоја странска земја, наместо 
датум на полагањето возачкиот испит во односната 
рубрика ќе се запише датумот кога е издадена во-
ената односно странската возачка дозвола. 

Во возачката дозвола што важи само за упра-
вување трактор, во рубриката „забелешка" се става 
натписот: , Зажи само за Ф категорија". 

Член Ѕ 
,На малолетно лице што наполнило 16-годишна 

возраст и положило возачки испит за управување 
возила од „А" категорија ќе му се издаде возачка 
дозвола со назначување дека важи само за управу-
вање моторцикли со мотор чиј работен волумен не 
преминува 125 ст ѕ . 

. Член 9 
На лице што практичниот дел на возач?сиот ис-

пит за управување моторни возила од „А" катего-
рија ќе го положи на возило за инвалиди или на 
автомобил со три тркала, односно што практичниот 
дел на возачкиот испит за управување моторни во-
зила од „Б" категорија ќе го положи на работна 
машина, ќе му се издаде возачка дозвола во која ќе 
се наведе дека важи само за управување оној вид 
возило на кое е положен практичниот дел на во-
зачкиот испит. 

Член 10 
На инвалиди и лица со телесни недостатоци што 

не претставуваат пречка за управување моторни во-
зила, но значително го отежнуваат, ќе им се издаде 
возачка дозвола кој^ важи само под услов возачот 
во времето кога управува моторно возило да биде 
снабден со потребни помагала (очила, протези, слу-
шен апликатор и др.), односно која важи само за 
определени возила специјално пригодени за возачи 
со определен телесен недостаток, или^за едно опре-
делено моторно возило приспособено кон индивиду-
алните недостатоци на определен возач. 

Во возачката дозвола од ставот 1 на овој член 
ќе се наведат ,условите односно ограничувањата под 
кои важи таа. 

Член 11 
На лице што по влегувањето во сила на Основниов 

закон за безбедноста на сообраќајот на јавните па-
тишта му е издадена воена возачка дозвола ќе му 
се издаде, на негово барање, возачка дозвола и с п и -
шана со овој правилник б^з полагање возачки испит 
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ако ги исполнува другите услови утврдени со Ос-
новниот закон за безбедноста на сообраќајот на јав-
ните патишта за издавање возачка дозвола (член 
111 став 2 точ. 2 до 4). 

Возачката дозвола од ставот 1 на овој член се 
издава за управување онаа категорија моторни во-
зила во која спаѓаат возилата за чие управување 
лицето на кое му се издава дозволата е овластено 
со воената возачка дозвола. 

Кон барањето за добивање возачка дозвола врз 
основа на издадена воена возачка дозвола се под-
несува: 

1) лекарско уверение за телесната и душевната 
способност за управување моторни возила, кое не 
смее да биде постаро од шест месеци; 

2) заверен препис од воената возачка дозвола на 
кој надлежниот општински орган за работите на на-
родната одбрана потврдил дека издадената воена 
возачка дозвола е важечка; 

3) две фотографии во големина 3f5 X 4,5 cm. 
Кон барањето за добивање возачка дозвола за 

управување моторни возила од ,Д" категорија, по-
крај исправите од ставот 3 на овој член, се подне-
сува и потврда дека подносителот на барањето по-
минал најмалку две години на практично управу-
вање моторни возила чија најголема дозволена те-
жина преминува 3.500 kg. 

Член 12 
Во воената возачка дозвола, врз основа на која 

е издадена возачката дозвола пропишана со овој 
правилник, општинскиот орган на внатрешните ра-
боти што ја издал возачката дозвола ќе стави за 
тоа забелешка. 

На лице на кое му е издадена возачка дозвола 
според одредбите од овој правилник не може врз 
основа на воената возачка дозвола да му се издаде 
нова возачка дозвола ниту да му се признае пра-
во на управување моторни -возила од категоријата 
за која не стекнало право на управување според од-
редбите од овој правилник. 

Член 13 
На југословенски државјани што имаат живе-

алиште вон од територијата на Југославија, на 
Странски државјани на служба во дипломатски или 
конзуларни претставништва на странски држави во 
Југославија и на странци на кои им е одоб-
рено постојано настанување на територијата на 
Југославија, ќе им се издаде, согласно со одредбите 
од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот 
на јавните патишта (член 125), на нивно барање, 
возачка дозвола пропишана со овој правилник за 
управување оние категории моторни возила за кои 
тие лица се овластени со важечката странска доз-
вола, ако барање за замена на странска возачка 
дозвола со југословенска возачка дозвола поднесат 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
Југославија односно" од денот на добивањето на 
одобрение за постојано настанување на територи-
јата на Југославија. 

Кон барањето за добивање возачка дозвола спо-
ред одредбата од ставот 1 на ов^ој член се поднесува: 

1) лекарско уверение за телесната и душевната 
способност за управување моторни возила, кое не 
смее да биде постаро од шест месеци; 

2) превод на странската возачка дозвола заверен 
од судски толкувач или од органот надлежен за 
одржување врска со дипломатските и конзуларните 
претставништва на странски држави; 

3) две фотографии во големина 3,5 X 4,5 cm. 
По исклучок, лица на дипломатска листа можат 

наместо лекарското уверение од точката 1 на ста-
вот 2 на ово1 член да поднесат писмена изјава дека 
не боледуваат од ниедна од болестите што со ва-

жечките југословенски прописи е предвидена како 
пречка за издавање возачка дозвола. Оваа изјава 
ја заверува Протоколот на Државниот секретаријат 
за надворешни работи. 

Странска возачка дозвола што не е издадена на 
образецот пропишан Со меѓународниот до.говор што 
го ратификувала Југославија, или од чиј текст не 
може да се заклучи за која категорија моторни во-
зила е издадена и дали ќ истекол рокот на важе-
њето, може да се замени според одредбата од ставот 
1 на овој член само ако подносителот на барањето 
за замена на странска возачка дозвола поднесе и 
исправа издадена од органот надлежен за издавање 

-возачки дозволи во 3eMjata во која е странската до-
звола издадена од која се гледа за која категорија 
моторни возила важи таа дозвола, односно дали ft 
истекол рокот на важењето. 

На лицето на кое му се издава возачка дозвола 
според одредбата од ставот 1 на овој член му се 
одзема странската возачка дозвола. 

Странската возачка дозвола ќе му се врати на 
лицето од кое е одземена, на негово барање, кога 
ја напушта територијата на Југославија, под услов 
да ја врати југословенската возачка дозвола што 
му е издадена во замена за странската возачка до-
звола. 

Ш. Важење и продолжување на важењето на 
возачката дозвола 

Член 14 
Возачката дозвола важи пет години од денот 

на нејзиното издавање односно од денот на про-
должувањето на нејзиното важење. 

На лице што наполнило 65 години возачка доз-
вола му се издава со рок на важење од две години. 

На лице за кое на лекарски преглед е утврдено 
и во лекарското уверение констатирано дека има 
извесни психички или физички недостатоци кои 
уште не претставуваат пречка за издавање возачка 
дозвола, но дека постојат изгледи де?:а ^ неговата 
здравствена состојба ќе се влоши, ќе му се издаде 
возачка дозвола со рокот на важењето предложен 
во лекарското уверение, а кој не може Да биде по-
краток од две години. 

Член 15 ^ 
Важењето на возачката дозвола го продолжува, 

на барање од возачот, општинскиот орган на вна-
трешните работи што го води возачот во својата 
евиденција, 

Возачот што бара продолжување на важењето 
на возачка дозвола од „Д" категорија или на во-
зачка дозвола издадена според одредбите на членот 
14 ст. 2 и 3 на овој правилник, мора да поднесе 
лекарско уверение за телесната и душевната спо-
собност за управување моторни возила, кое Hie смее 
да биде постаро од шест месеци. 

Продолжувањето важењето на возачката доз-
вола се забележува во дозволата. 

Член 16 
Ако возачот не побара продолжување на важе-

њето на возачката дозвола во рок од една година 
од денот на истекот на нејзиното важење, возач-
ката дозвола ќе се поништи. 

IV. Издавање нова возачка дозвола наместо загубена 
или дотраена 

Член 17 
Губењето на возачка дозвола возачот е должен 

да му го пријави на органот на внатрешните работи 
на општината на чија територија е загубена возач-
ката дозвола. 

Ако возачот ја загуби возачката дозвола над-
вор од територијата на општината во која имал 
живеалиште, општинскиот орган на внатрешните 
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работи, на негово барање, ќе му издаде за тоа пот-
врда, во која ќе ја наведе категоријата на возилото 
штп го управува возачот. Оваа потврда се издава со 
важење само за онолку време колку што му е по-
требна на возачот да се врати со возилото во седи-
штето на органот на внатрешните работи на општи-
ната на чија територија има живеалиште. 

Општинскиот орган на внатрешните работи што 
ќе издаде потврда од ставот 2 на овој член ќе го 
извести за тоа органот на внатрешните работи на 
општината во која возачот на кој му е издадена 
потврдата има живеалиште. 

Член 18 
Барање за издавање нова возачка дозвола на-

место загубената возачот му поднесува на органот 
на внатрешните работи на општината на чија тери-
торија има живеалиште. 

Кон барањето за издавање нова возачка дозво-
ла наместо загубената мораат да се приложат две 
фотографии на возачот во големина 3,5 X 4t5 cm. 

Барањето за издавање нова возачка дозвола на-
место загубената возачот е должен да го поднесе 
лично. Работникот, во општинскиот орган на вна-
трешните работи што го примил ова барање е дол-
жен да го утврди идентитетот на подносителот на 
барањето. 

Член 19 
Новата возачка дозвола наместо загубената ја 

издава органот на внатрешните работи на општи-
ната на чија територија возачот има живеалиште. 

На возачот што ќе поднесе барање за издавање 
нова возачка дозвола наместо загубената надлеж-
ниот општински огран на внатрешните работи на-
место нова возачка дозвола може да му издаде при-
времена дозвола за управување моторни возила во 
која врз основа на податоците од картонот на воза-
чот ќе" ја ^ наведе категоријата на моторните возила 
за чие управување бил овластен возачот. 

Привремената дозвола од ставот 2 на овој член 
се издава со важење до 30 дена и мора да биде снаб-
дена со фотографија на возачот. Таа. ја заменува 
возачката дозвола за времето додека не биде изда-
дена нова возачко дозвола. 

е. Член 20 
Ако возачката дозвола дотраела, возачот мора 

да бара возачката дозвола да му се замени со нова. 
Барањето за замена на дотраената возачка доз-

вола возачот го поднесува до органот на внатреш-
ните работи на општината на чија територија воза-
чот има живеалиште. 

Кон барањето за замена на дотраена возачка 
дозвола мораат да се цридожат две фотографии 
на возачот во големина 3,5 X 4,5 cm.' 

Општинскиот орган на внатрешните работи што 
ја заменил врзачката дозвола ќе ја уништи дотра-
ената возачка дозвола и за тоа ќе стави службена 
забелешка на барањето за замена на дотраената 
возачка дозвола. 

Член 21 
Новата возачка дозвола што се издава наместо 

загубена односно дотраена возачка дозвола го носи 
истиот регистарски број како и загубената односно 
дотраената возачка дозвола. 

V. Издавање меѓународна возачка дозвола ш пре-
вод на Југословенска возачка дозвола 

Член 22 
На возач на кој му е издадена југословенска 

возачка дозвола за управување моторни возила, 

може, на нехово барање, да му се издаде меѓуна-
родна возачка дозвола, 

Меѓународните возачки дозволи ги издаваат 
организациите на Авто-мото сојузот на Југосла-
вија 

Меѓународната возачка дозвола се издава на 
образецот пропишан со Конвенцијата за друмскиот 
сообраќај од 1949 година. 

Организациите на Авто-мото сојузот на Југосла-
вија, се должни да водат регистар на издадените 
меѓународни возачки дозволи. 

Во регистарот на издадените меѓународни во-
зачки дозволи се внесуваат следните податоци: пре-
зиме и име на возачот на кој му е издадена ме-
ѓународна возачка дозвола, живеалиште, адреса и 
занимање на возачот, категорија на возилото за 
која е издадена меѓународна возачка дозвола, број 
и датум на издавањето на југословенската возачка 
дозвола врз основа на која е издадена меѓународна 
возачка дозвола. Регистарот мора да биде пагини-
ран и заверен од органот на внатрешните работи 
на општината на чија територија е седиштето на 
организацијата на Авто-мото сојузот на Југославија 
што го води регистарот. 

Член 23 
Превод односно преведен извод на југословен-

ска возачка дозвола им издаваат на возачите што 
заминуваат со моторни возила во странски земји 
во кои таков превод односно преведен извод се 
бара организациите на Ауто-мото сојузот на Југо-
славија. 

VL Евиденција за издадените возачки дозволи 

Член 24 
Општинскиот орган на внатрешните работи води 

евиденција за возачките дозволи издадени на во-
зачи "што имаат живеалиште на територијата на 
општината. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се состои 
од регистар на возачите на моторни возила и од 
картотека на возачите на моторни возила. 

Член 26 
Во регистарот на возачите на моторни возила 

се внесуваат следните податоци: реден број. прези-
ме и име на возачот, негово живеалиште и адреса 
и рубрика за забелешки. 

Член 26 
Картотеката на возачите на моторни возила се 

состои од картони на возачите. Картонот на воза-
чот ги содржи следните податоци: презиме и име 
на возачот; датум и место на раѓањето; државјан-
ство и занимање на возачот; број на издадената 
возачка дозвола и датум на нејзиното издавање; 
назив на органот што Ја издал дозволата; ознака на 
категоријата на моторното возило што возачот има 
право да Го управува и Ѕхж на важењево на изда-
дената возачка дозвола. 

На картонот на возачот мора да биде налепена 
фотографијата на возачот и назначен бројот под кој 
возачот е запишан во регистарот на возачите на 
моторни возила. 

Во картонот на возачот се запишуваат казните, 
заштитните мерки и мерките на безбедност што ќе 
му бидат изречени на возачот во прекршочна или 
кривична постапка за прекршоци односно кривични 
дела сторени во сообраќајот. 

Картонот на возачот се води на образецот бр. 2 
- - „Картон на возачот". 

Член 27 
На барањето за издавање возачка дозвола се 

забележува, по издавањето на возачката дозвола, 
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редниот број под кој возачот е запишан во региста-
рот на возачите на моторни возила. 

Барањето врз основа на кое е издадена возач-
ка дозвола заедно со исправите поднесени кон тоа 
барање го сочинуваат досието на возачот, кое се 
чува кај органот што ја издал возачката ^дозвола. 

Член 28 
Возачот што ќе го промени живеалиштето и ќе 

се пресели од една општина во друга должен е 
во рок од 15 дена од денот на доаѓањето во новото 
Живеалиште да му се пријави на органот на вна-
трешните работи на општината на чија територија 
е неговото ново живеалиште, заради запишување 
во евиденцијата на возачките дозволи. 

Органот на внатрешните работи на општината 
на чија територија возачот има ново живеалиште 
ќе побара од органот на внатрешните работи на 
општината од чија територија возачот се пресе-
лил да го брише од регистарот на возачите на мо-
торни возила и да му го достави неговиот картон 
и досието на возачот. 

Пријавата на промена на живеалиште од ставот 
1 на овој1 член и редниот број под кој возачот е 
запишан во новиот регистар на возачите на мотор-
ни возила се запишуваат во возачката дозвола. 

VIL Преодни и завршни одредби 4 

Член 29 
Продолжувањето на важењето на возачките 

дозволи на кои рокот на важењето им истекол до 
денот на влегувањето во сила на овој правилник 
треба да се изврши во рок од една година од 
денот на неговото влегување во сила. Ова продол-
жување ќе се изврши за наредните пет години 
сметајќи од денот кога ќе се изврши продолжува-
ње на важењето. 

Член 30 
При првото продолужвање на важењето на во-

зачките дозволи за професионални возачи издадени 
според одредбите од Правилникот за возачите на 
моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/59 
и 46/611 општинските органи на. внатрешните ра-
боти ќе извршат замена на тие возачки дозволи 
со возачки дозволи пропишани со овој правилник. 

На возач што има дозвола за возач на трактор 
издадена според одредбите на Правилникот за во-
зачите на моторни возила, ќе му се издаде при 
првото продолжување на важењето на таа дозвола 
по влегувањето во сила на osoi правилник возачка 
дозвола пропишана Со овој правилник и во 'неа ќе 
се стави натписот според одредбата од членот 7 став 
3 на овој правилник. 

Рокот на важењето на возачките дозволи из-
дадени според о^рпбите од ст. 1 и 2 на oeoi -член 
се смета од денот на извршувањето на замена. 

Член 31 
Потврдите за познавањето на сообраќајните про-

писи за управување во сообраќајот на јавните па-
тишта со Мопеди и работни машини што се изда-
дени според одредбите од Правилникот за возачи-
те на моторни возила престануваат да важат на 
31 декември 1967 година. До то1 ден ќе се изврши 
замена на тие потврди со возачки дозволи пропи-
шани со овој правилник. 

Замена на потврдите од ставот 1 на овој член 
со возачки дозволи пропишани со овој правилник 
врши. на барање од лицето што има потврда, ор-
ганот на внатрешните работи на општината на чија 
територија има живеалиште лицето што има пот-
врда. Овој орган е должен за извршената замена 
да стават службена забелешка на барањето за за-
мена на потврдата. 

Лицето што поднесува барање да му се замени 
потврдата од ставот 1 на овој член со возачка доз-
вола пропишана со овој правилник е должно кон 
барањето за замена да поднесе и лекарско уверение 
со кое се утврдува дека е телесно и ^ушевнсг спо-
собно за управување моторни возила. Лекарското 
уверение не смее да биде постаро од шест месеци. 

Во возачките дозволи со кои се заменуваат по-
тврдите за познавање на сообраќајните прописи за 
управување во сообраќајот на јавните патишта со 
мопеди се заверува категоријата „А". 

Во возачките дозволи со кои се заменуваат пот-
врдите за познавање на сообраќајните прописи за 
управување во сообраќајот на јавните патишта со 
работни машини се заверува категоријата „В" и се 
назначува дека возачката дозвола важи само за 
управување во сообраќајот на јавните патишта ЈСО 
работни машини. 

Член 32 7 

На возач што е запослен во работна организа-
ција како возач на трактор, а имал возачка доз-
вола на професионален возач за управување мо-
торни возила од ,.В" категорија ќе му се издаде 
при вршењето на замената од членот 30 на овој 
правилник возачката дозвола пропишана со овој 
правилник и во неа ќе се завери категоријата .ЈВ". 
а во рубриката „забелешка" ќе се стави натписот 
„Важи и за управување со трактори". 

, Лице што бара замена на возачка дозвола спо-
ред одредбата од ставот 1 на овој член е должно 
кон барањето да поднесе и потврда од работната 
организација дека е зашилено во својства на возач 
на трактор. 

Член 33 
ЈПо истекот на две години од денот на влегу-

вањето во сила на овој правилник возачот на кој 
според одредбата од чл. 12 и 12а на Правилникот 
за возачите на моторни возила (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/59 и 46/61) му е издадена возачка 
дозвола на професионален возач со важење за 
управување само моторни возила во експлоата-
ција на градско сообраќајно претпријатие, стек-
нува право да ги управува без ограничување сенете 
категории моторни возила на чие управување бил 
овластен на денот на влегувањето во сила ва Основ-
ниот закон за безбедноста на сообраќајот на Јав-
ните патишта, ако со републичките прописи доне-
сени врз основа на членот 111 став 4 на тој закон 
не е определено поинаку. 

Член 34 
Обрасците од чл. 3 и 26 на овој правилник се 

напечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за воза-
чите на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/59 и 46/61). 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 344-15/17 
29 јуни 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Сгајачмќ, с. р. 
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Образец бр. 1 

(Надворешна страна 1) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

YU 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 
Permis de Conduire 

(Внатрешна страна 1) 
1. Презиме 
2. Име 
3. Датум и место на раѓањето: 1    

4. Место на живеалиштето: 1 

Потпис на возачот: Фотографија не возачот 

5. Издадена од: : -
6. Во - на ^ 19-— година 
7. Важи до 19 година 
Бр. 

Потпис, (М. П.) 

(Внатрешна страна 2) 

Промена на местото на живеалиштето — Назив и седиште на ор-
ганот кај кој е запишан возачот во евиденција 

Датум :—: (М. П) 

Потпис 

Датум (М. П.) 

Потпис 

Датум (М. П.) 

Потпис 

ОГРАНИЧУВАЊЕ: - " 



\ 

Страна Ш - БроЈ 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА C J W ^ О р д е . I t јули ДОТ 
И" ' 1 'И' 1'" ' I IWII Д,ТТГ. .M.I II II II . т 1 7 'М - ' - , 

(Внатрешна страна ЗГ 

Категорија на возила за која важи возачката дозвола бр. 

А Моторцикли со или без приколка, возила за инвалиди и автомо-
били на три тркала чија тежина без товарот не преминува 400 kg (М. П.) 

Б Автомобили за превоз на лица кои покрај седиште за возачот и-
маат најмногу осум седидгга и моторни возила за превоз на товари 
чија најголема дозволена тежина не преминува 3.500 kg. На овие 
возила може да им биде придодадена лесна приколка. 

(М. П.) П 

ц Моторни возила за превоз на товари чија најголема дозволена 
тежина преминува 3.500 kg. На овие возила може да им биде при-
додадена лесна приколка. 

, / 
(М. П.) 

Д 'Моторни возила за превоз на лица, кои покрај седиште за во-
зачот, имаат повеќе од осум седишта. На овие возила може да им 
биде придодадена лесна приколка. 

(М. П.) 

Е Моторни возила од Б, Ц или Д категорија со приколка, кога нај-
големата дозволена тежина на приколките преминува 750 kg. 

(М. П.) 

(Надворешна страсна 2) 

Се продолжува важењето на возачката дозвола 
до 19 година V\ 
Потпис: 

\ 
(М. П.) 

Се продолжува важењето на возачката дозвола 
до 19 година 
Потпис: 

(М. П.) 

Се продолжува важењето на возачката дозвола 
до 2 19 година 
Потпис: 

(М. П.) 

З а б е л е ш к а : 

Образец бр. t 
Реден број од регистарот на возачите (боја сина) 
' Категорија -

КАРТОН НА ВОЗАЧОТ 

Презиме и име 

Татково име 1 Датум на раѓањето 
Место на раѓањето 1 Државјанство 
Занимање Број на возачката дозвола 
Датум на издавањето на возачката дозвола Рок на важноста на возачката дозвола 
Назив на органот што ја издал дозволата 

i 
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Категорија на возила за која важи возачката дозвола 

Категорија ^ Г р Г а Назив на органот што извршил 
^ заверка, на дозволата 

Датум на 
полагањето 
на испитот 

А 
\ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш 

Б \ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш 

Ц % 

\ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш Д 

\ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш 

Ф 

\ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш 

БЕ 

\ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш 

ЦЕ 

\ 

Фотографи ia на возачот 
3,5 х 4.5сш 

ДЕ 1 
т 

Ограничување на важењето на возачката дозвола 

\ 

Продолжување на важењето на возачката дозвола 

Важењето продолжено до 
19 година 

Назив на органот што го про-
должил важењето  

Потпис, 

Важењето продолжено до 
19 година 

Назив на органот што го про-
должил важењето 

Потпис, 

Важењето продолжено до ' 
19 година ј 

Назив на органот што го гтро- ј 
дол жил важењето I " ' I 

Потпис, 

Место на живеалиштето 

Место на живеалиштето 
(и општина) Точна адреса Датум на пријавата 

-

i 

Казни, заштитни мерки и мерки на безбедност изре чени во прекршочна или кривична постапка 
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443. 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 13/G5), сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НОВОСОЗ-
ДАДЕНО СЕЛЕКЦИОИИРАНО ШУМСКО СЕМЕ 

Член 1 
Признавање на новосоздадено селекциоиирано 

шумско семе се врши откако ќе се утврдат: 
1) биолошките, еколошките и технолошките свој-

ства на шумските дрвја произведени од новосозда-
деното селекционирано шумско семе; 

2) подрачјата или реоните во кои шумските др-, 
вја од точката 1 на овој став можат најуспешно 
да се одгледуваат. 

Утврдување на својствата од ставот 1 точка 
1 на овој член се врши на произведен саден ма-
теријал во наспоредни опити. 

Член 2 
Новосоздадено селекционирано шумско семе мо-

же да се признае само ако е тоа резултат на селек-
ција 

За новосоздадено селекционирано ШУМСКО се-
ме матичните стебла мораат да произлегуваат од 
признаени елитни стебла или плус-стебла или од 
признаени семенски плантажи. 

Член 3 
Постапка за признавање новосоздадено селек-

ционирано шумско семе се поведува врз основа на 
барање поднесено од создавачот на новосоздадено-
то семе односно од заинтересираната работна или 
друга организација, а постапката за одобрување 
интродукција на странско селекционирано шумско 
семе - врз основа на барање поднесено од заинте-
ресираната работна или друга организација. 

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесу-
ва до Сојузниот секретаријат за стопанство (во по-
натамошниот текст: Секретаријатот). I 

Член 4 
Барањето за признавање новосоздадено селек-

ционирано шумско семе мора да ги содржи след-
ните податоци: 

1) вид на новосозд а депото селекционирано шум-
ско семе; 

2) назив односно име и презиме на селекционе-
рот и соработникот според редоследот на учеството 
во работата на селекција; 

3) назив на работната и друга организација од-
носно име и презиме на лицето што има авторско 
право; 

4) година на почетокот на работата на селек-
ција; 

5) цел на селекцијата; 
6) потекло и генетски особини на матичниот 

семенски материјал; 
7) опис на постапката (методата) на селекција: 
8) ћредностите на новосоздаденото селекциони-

рано шумско семе во поглед на производните свој-
ства (искористување на станишните можности за 
побрз растеж и прираст, способност за приспособу-
вање кон неповолните услови на земјиштето и кли-
мата, подобрување на технолошките особини на др-
вото, отпорност спрема растителните болести и штет-
ници и др.); 

9) можност за произведување на новосоздаде-
ното селекционирано шумско семе; 

10) подрачјата или реоните во кои може да се 
одгледуваат шумски дрвја произведени од ново-
создаденото селекционирано шумско семе. 

Подносителот на барањето ја прилага кон бара-
њето и документацијата за извршените опити, со 
назначување на местата во кои се извршени тие, 

Член 5 
Барањето за одобрување на интродукцијата на 

странско селекцпонирано шумско семе мора да ги 
содржи податоците од членот 4 став 1 тон. 1, 8 и 
10 и став 2 на овој правилник. 

Член 6 
По приемот на барањето од членот 4 став 1 на 

овој правилник, стручната комисија, формирана во 
смисла на членот 5 од Основниот закон за семето, 
е должна: 

1) да го провери, врз основа на барањето и до-
кументацијата од членот 4 на овој правилник, по-
теклото, начинот на добивањето и наследните осо-
бини на новосоздаденото селекционирано шумско 
семе; 

2) да го прегледа во текот на вегетацијата сад-
ниот материјал и подигнатите опитни насади од 
новосоздаденото селекционирано шумско семе. 

По приемот на барањето од членот 5 на овој 
правилник податоците за производните својства на 
странско селекционирано шумско семе од членот 
4 став 1 точка 8 на овој правилник ги проверува 
стручната комисија со преглед на произведениот 
саден ,материјал и подигнатите опитни насади од 
тоа семе, и тоа во реонот За кој се препорачува тоа 
семе. 

Резултатите на проверувањето стручната коми-
сија ги утврдува записнички. 

Член 7 
Ако резултатите на проверувањето од членот 

6 ст. 1 и 2 на овој правилник се задоволителни, 
стручната комисија со наспоредни опити во произ-
водството ги продолжува испитувањата и проверу-
вањата дали предностите на новосоздаденото одно-
сно на странското селекционирано шумско семе во 
поглед на неговите производни својства се резултат 
на наследни или еколошки фактори. 

Ако утврди дека резултатите на проверувањата 
од членот 6 ст. 1 и 2 на овој правилник не се за-
доволителни и најде дека нема основ да се про-
должат во текот на производството ^споредните 
опити со садниот материјал произведен од новосоз-
дадено односно странско ^ селекционирано шумско 
семе, стручната комисија ќе му предложи на Секре-
таријатот да го одбие -барањето на подносителот. 

Член В 
Во наспоредните опити садниот материјал про-

изведен од новосоздадено односно странско селек-
ционирано шумско семе се испитува под шифри-
рана ознака. 

Бројот на на спо-редните опити и нивното траење, 
како и тоа во кои подрачја ќе се вршат тие, го 
определува стручната комисија. 

На споредните опити се вршат кај работни орга-
низации што се занимаваат со одгледување на 
шуми. 

Член 9 
Испитувањето на садниот материјал произве-

ден од новосоздаден^ или странско селекционирано 
шумско семе се врши со неговото споредување со 
садниот материјал, произведен од семе на соодве-
тен вид дрвја од признаените семенски објекти, што 
во подрачјето за кое се препорачува новосоздаде-
ното односно странското селекцинирано шумско се-
ме има најдобра производна карактеристика која се 
испитува. 

Член 10 
Стручната служба, штп ќе ја определи Секре-

таријатот, им дава помош на изведувачите на на-
споредни опити, врши контрола над изведувањето 
на опитите и ги обработува конечните резултати на 
опитите според утврдените методи. 
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Односот помеѓу стручната служба и Секрета-
ријатот и односот помеѓу изведувачите на опити ш 
Секретаријатот се уредуваат со договори. 

Член 11 
Новосоздаденото селекционирано шумско семе 

се признава, а интродукцијата на странско селех-
дотирани шумско семе се одобрува, ако семето со 
своите наследни особини дава шумски дрвја од по-
добри биолошки, еколошки к технолошки карак-
теристики. особено: од побрз растеж и поголем при-
раст, или поквалитетно дрво за определени цели, 
или од поголема отпорност спрема одделни расти-
телни болести и штетници, или од полесно приспо-
собување кон неповолните услови на земјиштето н 
климата. 

Член 12 
Признаеното новосоздаден селекционирало 

шумско семе се внесува во регистарот на новосозда-
деното селекцибвирано шумско семе врз "основа на 
решението за признавање. 

Странско селекционирано шумско семе чија ин-
тродукција е одобрена се внесува во евиденцијата 
за странското селекциоиирано шумско семе врз 
основа на решението за одобрување на интродук-
цијата. 

Регистарот од ставот 1 на овој член и евиден-
цијата од ставот 2 на овој член ја води Секрета-
ријатот. 

Член 13 
Селекционирано шумско семе ќе се брише, врз 

основа на решението на Секретаријатот, од региста-
рот односно евиденцијата од членот 12 на овој пра-
вилник, ако престане да ги има својствата поради 
кои е признаено за новосоздаден, односно поради 
кои е одобрена интродукцијата. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сида осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ" 
Бр. 08-482/1 

19 јуни 1967 година 
Белград 

Заменик 
сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо J y p n r f , с. р. 

444, 
Врз основа на членот 83 од Основниот закон 

за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ И ВНЕСУВАЊЕТО 

НА ПАПАГАЛ!! ОД СТРАНСТВО 
1. Наредбата за забрана на увозот и внесува-

њето на папагали од странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/57). 

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

Бр. 08-382/1 
15 јуни 1987 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јурнчиќ, е. р. 

445. 
Врз основа на членот 28 став 2 од Основниот 

закон за семето („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65), 
сојузниот секретар за стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕР-

Т И Ф И К А Т ЗА СЕМЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА 

1. Во Решението за определување на установите 
за издавање цертификати за семе што се извезува 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 18/66) во точката 1 
Одредба под 6 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова одредба 
под 7. која гласи: 

,Л) Лаборатории за иепитивање сјемена, Оси-
јек." 

2. Ова решение влегува во сила осмиот дев од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1% 

Заменик 
сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричвќ, с. р. 

446. 
Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67). дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИ-
ЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИ-

РААТ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Производителските стопанска организации се 
должни на Сојузниот завод за цени да му ги до-
ставуваат заради евидентирање ценовниците за сле-
дните индустриски производи од членот 1 на Уред-
бата за формирањето на продавните цени според 
условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/67): 

1) каолин, 
2) керамика за домаќинство. 
3) амбалажи о стакло за прехранбената индус-

триј а. 
4) печки и шпорети, 
5) радио и телевизиски приемници, 
6) креозотно масло, 
7) мебел, 
8) моливи, 
9) каделно и јутено предиво и ткаенини, 
10) квасец пекарски, 
11) тетратки. 
Ценовниците од ставот 1 на оваа точка произ-

водителските стопански организации се должни на 
Сојузниот завод за цени да му ги доставуваат за 
цените што ќе ги формираат по влегувањето во 
сила на Уредбата за формирањето на продавните 
цени според условите на пазарот, а пред почетокот 
на продажбата на производите по тие цени. 

Ценовниците од ставот 1 на оваа точка мораат 
да содржат податоци од точката 1 на Наредбата за 
податоците што 'ги содржат ценовниците и спогод-
бите за цени и за обврската за доставување на це-
новниците („Службен лист на СФРЈ" бр. 16/67). 

Бр. 08-564/1 
24 јуни 1967 година 

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

Бр. 04-9/1 
10 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени. 

Никола Филиповиќ, с. т\ 

447. 

Врз основа на членот 20 точ. 3 и 4 во врска со 
чл 16 и 23 од Законот за Сојузниот совет за коор-
динација на научните дејности и за Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), Управниот одбор на Со-
ј,узниот фонд за финансирање на научните дејности 
распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ И 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните 
до!пости (во понатамошниот текст: Фондот), во со-
гласност со Програмата на научните дејности што 
ЌЕ се финансираат со учество на СОЈУЗНИОТ фонд 
за финансирање на научните дејности во 1967 го-
дин-а, а што ја усвои Сбјузниот совет за координа-
ција на научните дејности на X седница од 18 мај 
1967 година, ќе дава средства под условите пропи-
шани во овој конкурс како учество во финансира-
ње, и тоа: 

1) научноистражувачки проекти: 
а) ефикасност на санкциите спрема малолетни 

сторители на кривични дела, со посебен осврт врз 
повратот кај малолетниците; 

б) финансирање во научноистражувачката деј-
ност во Југославија; 

в) примена на електронската сметковна техника 
во автоматизам јата на конкретните производствени 
процеси; 

2) инвестиции: 
— набавка на дигитални електронски сметачи. 
2. На конкурсог можат да учествуваат: 
1) за работа на научноистражувачките проекти 

од точката 1 под 1 па овој конкурс - научноистра-
жувачки институти и други самостојни научноис-
тражувачки организации, факултети и други ви-
соки школи, академии на н-ауките, стопански и дру-
ги организации и нивни здруженија што во свој 
состав имаат истражувачки единици, како и групи 
научни работници и4 одделни научни работници; 

2) за набавка на дигитални, електронски смета-
чи — универзитети и факултети за чија наставна и 
научна дејност се потребни сметаните. 

3 Средствата за финансирање на научноистрз-
жувачкиот проект од точката 1 под 1 под а) и б) се 
даваат без обврска за враќање, а со учество до 20%. 

За финансирање на научноистражувачкиот 
проект од точката 1 под 1 под в) на овој конкурс 
Фондот дѕва кредит во височина до 40% од вкуп-
ните вложувања, со рок за враќање кој не може 
да биде подолг од 10 години и со камата по стопа 
од 3% Ако за оваа цел научноистражувачката ор-
ганизација добие од банка кредит, фондот ќе и ја 
надомести на организацијата разликата помеѓу ка-
матата на кредитот што за проектот го дава бан-
ката и каматата што за овие цели ја наплатува 
Фондот. 

За набавка на електронски дигитални сметачи 
Фондот ќе одобрува кредити со рок за враќање 
кој не може да биде подолг од 10 години, со камата 

по стопа од 2% и задолжително учество на заинте-
ресираните организации од најмалку 50%. 

4. Барањето 'за фин-а,нсирање ш научноистра-
жувачките проекти од точката 1 под 1 на озој кон-
курс треба да содржи' . 

Ц разработена програма за работа на проектот, 
со приказ на динамиката на извртувањето; 

2) податоци за? научноистражувачки^ кадри 
што ќе работат на проектот; 

3) исправа за понуденото учество во трошоците 
на финансирањето; 

4) пресметка на трошоците, со динамика и спе-
цификација на употребата на средствата. 

5. Барањето за финансирање на набавката на 
електронски дигитални сметачи од точката 1 под 
2 на овој конкурс треба да содржи: 

1) образложение на потребата за набавка на 
електронски дигитален сметач од определен капа-
цитет; 

2) податоци за стручните и техничките кадри 
што ќе ги користат електронските дигитални сме-
тачи; 

3) програма за користење на електронскиот ди-
гитален сметач, со образложение на воведувањето 
на оваа сметковна- техника и метода првенствено во 
редовната настава; 

4) пресметка на средствата потребни за набавка 
на електронски дигитален сметач, со специфика-
ција на трошоците за набавка, со назначување на 
износот на средствата барани од Фондот и со 
исправа за понуденото учество. 

6. Документацијата од точ 4 и 5 на овој k o i u ' 
курс, како и другите податоци, учесниците на кон-
курсот ќе ги состават според упатството што на 
нивно барање ќе им го достави Фондот. 

7. Приоритет при доде дување средства за фи-
нансирање на нзучноистражувачките проекти ќе 
имаат подносителите на барање: 

1) што со разработената програма за работа на 
проектот ќе ја опфатат основната тематика и што 
според состојбата на научноистражувачки кад-
ри, искуството и постигнатите резултати даваат 
повеќе гаранција дека во предвидениот рок успеш-
но ќе ја извршат програмата за работа; 

2) што за проектите чија реализација го бара 
тоа, ќе обезбедат соработка на сродни научноистра-
жувачки установи и организации, што за тоа имаат 
потребни кадровски и материјалнотехнички услови; 

3) чија развојна ориентација односно специја-
лизација 'опфаќа научнои-стражувачка проблема-
тика од оние дисциплини во чие подрачје спаѓа 
проектот за кој се бараат средства, а кои имаат 
искуство и постигнуваат резултати во работата на 
Подрачјето во кое спаѓа проектот. 

Височината на понуденото учество и рокот за 
извршување на задачите влијаат врз приоритетот 
во добивањето ни средства 

8. За финансирање на научноистражувачкиот 
проект наведен во точката 1 под 1 под в) на овој 
конкурс приоритет ќе има, при исполнување на 
условите од точката 7 на овој конкурс, оној подно-
сител на барање за проект чии решенија би можеле 
да се применат во повеќе индустриски претприја-
тија, во кои се користи индустриска опрема произ-
ведена во целина или делумно во Југославија 

9. Приоритет при давањето на кредити за на-
бавка на електронски дигитални сметачи имаат 
електротехничките факултети, универзитетите што 
уште немаат електронски дигитални сметачи и фа-
култетите што ќе се здружат заради заедничка на-
бавка и користење на сметачи 

10. Барања за доделување средства според овој 
конкурс се поднесуваат на Фондот во рок од 60 
дена од денот на. објавувањето на конкурсов во 
,,Службен лист на СФРЈ". 

Претседател на Управниот 
Директор на Фондот, одбор на Фондот, 

Радивое Ранчевиќ, с. р. Милош Пољаншек, с, р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
НИШТУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ДОНЕСЕНИ ПО 
7 АПРИЛ 1965 ГОДИНА СО КОИ ВРЗ ОСНОВА НА 
ЧЛ. 34 И 35 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗА-
ЦИЈА НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И НА ГРАДЕЖ-
НОТО ЗЕМЈИШТЕ СЕ НАЦИОНАЛИЗИРААТ ГРА-

ДЕЖНИ ЗЕМЈИШТА 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја ус-

тавноста на одлуките за национализација на гра-
дежно земјиште донесени по 7 април 1965 година, 
со кои врз основа на чл. 34 и 35 од Законот за 
национализација на наемните згради и на градеж-
ното земјиште Се национализира ат градежни зем-
јишта, врз основа на јавната расправа одржана на 
19 јуни 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се утврдува дека по 7 април 1966 година, 

како краен рок за усогласување на сојузните за-
кони со Уставот, одредбите на чл. 34-и 35 од Зако-
нот за национализација на наемните згради и на 
градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/58) не можат да бидат основ за национализа-
ција на градежно земјиште. 

2. Поради тоа се поништуваат прописите доне-
сени по 7 април 1965 година, со кои врз основа на 
чл. 34 и 35 од наведениот закон се национализираат 
градежни земјишта, и тоа: 

1) одлуките односно уредбите на извршните со-
вети на социјалистичките републики Црна Гора, 
Хрватска и Србија за определување на местата што 
се сметаат за градови и населби од градски карак-
тер; 

2) одлуките на Извршниот совет на СР Црна 
Гора, на собранијата на Автономните покраини, на 
бившите околии и на општините за определување 
на j , Ј Ј ^ е р е н реон во одовите и 
населбите од г р а д е в карактер si за проширување 
на овој реон. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", во службените весници на социјалис-
тичките републики Црна Гора, Хрватска и Србија, 
во службените весници на автономните покраини 
Војводина и Косово и Метохија. X 

Р а з л о з и 
По повод барањата на граѓани, работни органи-

зации и установи Уставниот суд по сопствена ини-
цијатива поведе постапка за оценување на устав-
носта на одлуките на соодветните органи врз основа 
на кои по влегувањето во сила на Уставот е из-
вршена национализација на градежното земјиште. 

Во текот на постапката Уставниот суд утврди 
дека извршните совети на социјалистичките репуб-
лики Црна Гора, Хрватска и , Србија и по до-несу-
вањето на Уставот, повикувајќи се на одредбите од 
членот 34 на Законот за национализација на наем-
ните згради и на градежното земјиште (во поната-
мошниот текст: Законот за национализација), 
определувале кои места се сметаат како градови и 
населби од градски карактер за да мо^жат земјиш-
тата во тие места да се национализираат. Исто така, 
Уставниот суд утврди дека по донесувањето на Ус-
тавот, повикувајќи се на одредбите од Законот за 
национализација, собранијата на автономните по-
краини, на околиите и општините, како и Изврш-
ниот совет на СР Црна Гора, исто така заради 
национализација на градежно земјиште, донесувале 
одлуки за определување на потесниот градежен 
реон на градовите и населбите од градски карактер 
и за проширување на порано определениот потесен 
градежен ,ре,он. 

Бидејки според Уставот не е можно укинување 
На правото на Сопственост како што предвидуваат 
споменатите одредби на Законот за национализаци-

ја, се постави прашањето дали се во согласност со 
Уставот одлуките на републичките извршни совети 
како и одлуките на собранијата на автономните по-
краини, на околиите и општините врз основа на кои 
е извршена национализација на градежно земјиште. 

Оценувајќи го ова прашање Уставниот суд ут-
врди дека одредбите на Уставот поинаку го регули-
раат прашањето за укинување и ограничување на 
правото на сопственост на градежно земјиште от-
колку одредбите од чл. 34 и 35 на Законот за нацио-
нализација. односно дека Уставот не содржи основ 
за укинување на правото на сопственост што го со-
држат наведените членови на Законот за национа-
лизација. 

Во поглед на земјиштето. Уставот прави раз-
лика помеѓу земјоделско, шумско и друго земјиште, 
вклучувајќи го тука и градежното земјиште, опреде-
лувајќи различни граници на обемот на правото на 
сопственост на секое од овие земјишта. Додека на 
земјоделците им се гарантира правото на сопстве-
ност на обработливо селскостопансхо земјиште До 
најголема површина од десет хектари по домаќин-
ство, Уставот го овластува законодавецот да ги опре-
дели границите и условите под кои земјоделци мо-
жат да имаат право на сопственост на друго зем-
јиште, а исто така и границите и условите на 
правото на сопственост на земјиште граѓаните што 
не се земјоделци. Најпосле, Уставот определува де-
ка правото на сопственост на шуми и шумско зем-
јиште се определува со закон (член 21 од Уставот). 

Од наведените уставни одредби произлегува 
дека на планот на општото ограничување на правото 
на приватна сопственост на секое земјиште, освен 
на селскостопанското земјиште на земјоделци, со 
закон (сојузен и републички) можат да се вршат 
ограничувања. Според тоа, тие ограничувања можат 
да се вршат и во поглед на градежното земјиште. 
Меѓутоа, законот со којчев вршат ограничувања на 
правото на сопственост според Уставот, мора да ги 
определи границите и условите на правото на соп-
ственост на земјиште. Чл. 34 и 35 на ^Законот за 
национализација определуваат, меѓутоа, дека со са-
мото тоа ипо некое земјиште, па дури и селскосто-
панско земјиште на земјоделец, ќе се прогласи за 
градежно земјиште, доаѓа до негова национализа-
ција, т. е. до преминување на такво земјиште во оп-
штествена сопственост. Со овие одредби, значи, не се 
предвидени никакви услови и граници на правото 
на приватна сопственост на градежно земјиште, како 
што го определува тоа Уставот, туку им е дадено 
овластување на републичките извршни совети од-
носно на собранијата на автономните покраини, на 
околиите и општините да утврдуваат кои4места се 
сметаат за градови и населби од градски карактер, 
односно со утврдување и проширување на потесните 
градежни реони да вршат национализација како 
една општа мерка за укинување на правото на соп-
ственост. За овие законски бдредби нема основ во 
уставните одредби ниту тие се согласни со основните 
принципи на Уставот за ограничувањето на правото 
на сопственост. 

Според изложеното, по сфаќање на Уставниот 
суд, прашањето' за ограничување на правото на соп-
ственост на градежно земјиште Уставот го регулира 
поинаку отколку што е тоа регулирано во чл. 34 и 
35 на Законот за национализација. Со оглед на тоа, 
во овој случај треба да се примени членот 1 став 3 
од Уставниот закон за спроведување на Уставот, што 
значи дека по истекот на рокот за усогласување на' 
сојузните закони со Уставот, во поглед на сите огра-
ничувања на правото на сопственост, па и правото 
на сопственост на градежно земјиште, треба непо-
средно да се применат одредбите од Уставот.^ До-
следно на тоа. републичките извршни совети и дру^ 
гите органи не можеле по 7 април 1965 година да' 
донесуваат одлуки засновани врз законски одредби 
што Не се во согласност со Уставот. 

Поради тоа не можат да се земат како оправдани 
причините според кои наведените одлуки на изврши 
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ните совети и другите органи за национализација на 
градежно земјиште се законити. Овие одлуки се за-
сноваат врз одредбите од чл. 34 и 35 од Законот за 
национализација, а тие законски одредби, како спро-
тивни на Уставот, не можеа да бидат основ за доне-
сување одлуки за национализација. 

Од изложеното произлегува дека Уставниот суд 
не ги смета одлуките донесени врз ,основа на чл. 34 
и 35 од Законот за национализација за неуставни 
поради тоа што со овие одлуки се определува кои 
места се сметаат за градови и населби од градски 
карактер односно што со овие одлуки се определу-
ваат и прошируваат потесни градежни" реони, туку 
своето сфаќање за ^уставноста на тие одлуки го 
базира врз фактот што со овие одлуки, противно на 
Уставот, се укинува правото на сопственост на опре-
делеше земјишта. 

Уставнио-т суд посебно го разгледуваше праша-
њето дани ограничувањата на правото на сопстве-
ност што ги предвидува Законот за национализација 
шс Потеле да се земат како една посебна форма на 
експропријација на градежно земјиште. Оценувајќи 
го ова прашање Уставниот суд застана на стано-
виште дека експропријацијата е всушност одземање 
или ограничување на правото на сопственост на 
определени недвижности што веќе се наоѓаат во 
ограничена сопственост на граѓани и дека нацио-
нализацијата на градежно земјиште предвидена во 
Законот за национализација ниту по својата општа 
цел, ниту по гаранциите што ги дава постапката за 
национализација, ниту во поглед на начинот на ис-
платава на надоместокот за одземеното земјиште не 
му одговара на институтот на експропријацијата. 

Најпосле. Уставниот суд ги ценеше наводите на 
учесниците во постапката дека развитокот на југо-
словенските градови и градските населби бара по-
стојано проширување на градежните реони и дека е 
потребно да се најде начин со пренесувањето на 
приватната сопственост во општествена сопственост 
да се овозможи натамошен развиток на градовите 
и градовите населби. Уставниот суд смета дека оваа 
потреба несомнено постои" и дека во рамките на Ус-
тавот можат да се најдат законски можности да се 
peinfr ова прашање. Меѓутоа, Уставниот суд не мо-
жеше да го прифати становиштето, врз основа на 
одредбите од еден закон и натаму да се врши од-
земање на градежно земјиште на начин кој не му 
одговара на сегашниот уставен систем. 

У бр. 489/65 
19 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател -

на Уставниот суд на Југославија, 
Влажо Јовановиќ, с. р. 

У К А З И 

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 

АВСТРАЛИЈА 
I 

Се назначува 
Секуловски Гојко, досегашен советник на Др-

жавниот секретар за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Австра-
лија 

11 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 80 
19 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страва 

431. Деловник на Советот на федерацијата - 861 
432. Уредба за формирањето на продавните 

цени според условите на пазарот — — 863 
433^ Уредба за измени на Уредбата за оонова-

^ ње Сервис за одржување на помошните 
објекти - — — — — — — — — 864 

434. Уредба за формирањето на цените во про-
мет на големо и на мало за производите 
за кои производителските стопански орга-
низации самостојно ги формираат цените 
според условите на пазарот — — — 864 

435. Одлука за дополнение на Одлуката за 
продажните цени на житото и на произ-
водите од жито — — — — — — — 684 

436. Одлука за дополнение на Одлуката за у-
тврдување и распределба на стоковните и 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1967 година - - - - - - - 865 

437. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 865 

438. Одлука за обврска за прибавување доз-
воли за увоз на определени производи за 
исхрана — — — — — — — — — 865 

439. Олдука за дополнение на Одлуката за 
располагањето со девизи во текот на из-
ведувањето на инвестициони работи во 
во странство и за пресметувањето на тро-
шоците на работењето и утврдувањето на 
добивката — — — — — — — — 867 

440. Правилник за обрасците на патните ис-
прави и визи на југословенските држав-
јани - - - - - - - - - - 867 

441. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за постапката за издавање 
исправи за движење и престој на стран-
ци во Југославија и за обрасците на тие 
исправи — — — — — — — — — 874 

442. Правилник за возачките дозволи — — 881 
443. Правилник за постапката за признавање 

новосоздадено селекционирано шумско -
семе — — — — - - - - - - - - 888 

444. . Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за забрана на увозот и внесу-
вањето на папа гали од странство - — 889 

445. Решение за доп-олнение на Решението за 
определување на установите за издавање 
цертификат за семе што се извезува — 889 

446. Наредба за обвр-ска за' доставување це-
новници за производите чии цени се фор-
мираат според условите на пазарот — — 889 

447. Конкурс за давање средства за финанси-
рање на научноистражувачки проекти и 
инвестиции — — — — — — - — 890 

Одлука на Уставниот. суд на Југославија за 
поништување на прописите донесени по 
7 април 1965 година со кои врз основа на 
чл. 34 и 35 од Законот за национализа-
ција на наемните згради и на градеж-
ното земјиште се национализираат гра-
дежни земјишта — — — — — — 891 
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